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2    notes.64 orientuj się

04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI

05–91	 ORIENTUJ	SIĘ!  
 najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz

92–109 SIŁA	PORAŻKI
 Nomadyczna antyinstytucja KNOT, będąca niezwykłym 

eksperymentem przeprowadzonym w tym roku w Berlinie, Warszawie 
i Bukareszcie, wytwarzała nie tylko zdarzenia artystyczne, krytyczny 
namysł i refleksję dotyczącą przestrzeni publicznej i sztuki, ale przez 
swoją intesywność wytworzyła dla jej uczestników doświadczenie 
ekstremalne. Z socjolożką Joanną Erbel, rezydentką KNOTa, o tym, jak 
ważne są momenty, gdy nic nie idzie po naszej myśli, rozmawia Bogna 
Świątkowska.

110–121 MIŁOŚĆ	WYWROTOWA
 Miłość jest antynormatywna, antyspołeczna, antyrodzinna. Miłość jest 

siłą twórczą, sensem twórczości, gestem wyzwalania się – przeciwko 
rodzinie, przeciwko kulturze, jest ruchem wyzwalającym ku spotkaniu 
z drugą osobą – z artystą i aktywistą Romanem Dziadkiewiczem, 
autorem projektu Romans. Kompozycja wielozmysłowa, rozmawia Ewa 
Majewska.

122–129 MUZYKA NIE JEST NICZYM SZCZEGÓLNYM
 Chodzi o to, żeby mówić o tematach „pomiędzy” sztukami, żeby 

muzyka była tylko jedną z perspektyw widzenia danego problemu. 
A z drugiej strony – żeby namówić specjalistów od architektury, filmu 
czy sztuk wizualnych, aby spróbowali spojrzeć na to, czym się zajmują 
z perspektywy dźwięku – z Michałem Liberą, socjologiem i krytykiem 
muzycznym, rozmawia Piotr Kowalczyk.

130–143 EGZOTYCZNA	HISTORIA	ARCHITEKTURY	PRL-u
 W czasach PRL-u Polska była czołowym eksporterem wiedzy 

architektonicznej i doświadczenia zdobytego podczas powojennej 
odbudowy kraju do krajów tzw. Trzeciego Świata. Zaowocowało to 
niesamowitymi realizacjami w Ghanie, Nigerii, Iraku. O projekcie 
odkrywającym tę interesującą przeszłość z jego autorami, Łukaszem 
Stankiem i Piotrem Bujasem, rozmawia Krzysztof Gutfrański.
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143–151 CIEKAWIE	SIĘ	DZIEJE	W	TYPOGRAFII	NIEŁACIŃSKIEJ
 Za literami stoją ludzie, ich historie, moment, w jakim się znajdują. Ten 

społeczny aspekt widzenia typografii jest w projektowaniu fontów dla 
mnie najbardziej intrygującym elementem – z Marianem Misiakiem, 
grafikiem i typografem, autorem łacińsko-arabskiego kroju pisma 
Timeline, rozmawia Bogna Świątkowska.

152–159 MOC INSTYTUCJI
 Krytyka nie może realizować dużych celów z rozmaitych powodów. 

Z kolei instytucja, nawet jeżeli nie może realizować wielkich celów, 
jest organizmem, który skrywa w sobie dynamikę, ruch, ciągłe 
przekształcanie się. Uważam, że praca w instytucji jest ciekawsza 
– z Kubą Banasiakiem, do niedawna krytykiem sztuki, a teraz 
właścicielem warszawskiej Galerii Kolonie, rozmawia Alek Hudzik.

160–165 SPECJALIZCJA	ZWIĘKSZA	EFEKTYWNOŚĆ
 Moje malowanie jest dzikie, wręcz bezmyślne. A jednocześnie 

interesuje mnie historia wystaw, pierwsze muzea, pierwsze wystawy 
kuratorskie, czyli początek sztuki, jaką znamy – mówi w rozmowie 
z Alkiem Hudzikiem Tymek Borowski, jeden z najciekawszych artystów 
młodego pokolenia, współpracujący z założoną przez Kubę Banasiaka 
Galerią Kolonie.

166–169 WITRYNY	JAK	MARTWE	NATURY
 Jako artystka nie ograniczam się myślą, że nie powinnam poddawać 

się urokowi sklepowych witryn. Celowo daję się zauroczyć, patrzę na 
te witryny i mówię: tak, witryny, podobacie mi się – o skomplikowanym 
stosunku do dóbr konsumpcyjnych z ukraińską artystką Alevtiną 
Kakhidze rozmawia Anna Łazar.

170–175 LUDZIE	I	ZWIERZĘTA
 Fascynuje mnie czas, sploty sytuacji, wspomnienia. Niesamowite jest 

to, że jedną rzecz możemy zapamiętać na szereg różnych sposobów, 
nawet kiedy przeżywamy ją wspólnie – mówi Matylda Halkowicz, która 
wystawą Bóle fantomowe wygrała konkurs Salted Candy. Z artystką 
rozmawia Anna Czaban.

176 GDZIE	BYWA	NOTES
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PrZYMUS  
KREATYWNOŚCI

tworzy się twórcę. Wyparte sekrety 
indywidualnego autorstwa; Mono-
pol i sztuka, czyli komu służą prawa 
autorskie; Uwolnić idee! Open Source 
Live.
Zapraszamy do udziału w dyskusjach 
wokół Czytanek. Seminaria prowa-
dzą: Michał Kozłowski, Teresa Święc-
kowska, Kuba Szreder, Ola Hirszfeld 
oraz Anna Zawadzka.
Wolny Uniwersytet Warszawy - utwo-
rzona w 2009 roku, nomadyczna 
i sieciowa instytucja edukacyjna. 
WUW powołany został z myślą o pod-
noszeniu kompetencji środowisk 
związanych z kulturą, jest otwarty 
dla uczestników z całego kraju. Na-
sze działania nawiązują do tradycji 
otwartych uniwersytetów, artystycz-
nych grup samokształceniowych 
i wolnej edukacji.
Projekt finansowany jest z dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy

Zapraszamy na kolejne spotkania  ɿ
tegorocznych Czytanek dla robotni-
ków sztuki. Cykl seminariów odbywa 
się w ramach Wolnego Uniwersytetu 
Warszawy. Na spotkaniu pt. Jaka kre-
atywność nas wyzwoli? uczestnicy 
przyjrzą się pojęciu kreatywności 
i zapytają o jego polityczny potencjał 
w dobie kapitalizmu kognitywnego: 
Czy rządzi nami zupełnie nowe pra-
wo wartości? Czy sztuka i nauka są 
istotnie nowymi modelami produkcji 
w samym jądrze współczesnego kapi-
talizmu? Czy od produkcji towarowej 
przeszliśmy już do bezpośredniej 
produkcji życia?
Teoretycy kapitalizmu kognitywnego 
odpowiadają na te pytania twierdzą-
co.
To nie praca jest podporą globalnej 
gospodarki – jest nią kreatywność. 
Jeszcze tylko jeden wysiłek a wyzwo-
limy ją z pęt narzuconych przez Im-
perium i przeskoczymy do królestwa 
wolności.
Tematy kolejnych spotkań to: Jak 

2.11, 16.11, 23.11, 30.11 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7 
| www.wuw2010.pl
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KULTUrA  
2.0

kultury, Dzieła osierocone – kłopot 
czy potencjał?, Mecenat kultury – kto 
może być odpowiedzialny za kulturę? 
W drugim dniu konferencji jej uczest-
nicy zastanowią się, czy współczesne 
instytucje kultury zorganizowane są 
jak biura czy raczej działają jak me-
dialaby. Sesja poranna poświęcona 
będzie prezentacji europejskich in-
stytucji audiowizualnych. Natomiast 
popołudniu dyskutanci zastanowią 
się na ideą projektu Culture 2.0 w Pol-
sce. W ostatnim dniu konferencji 
swój wykład wygłosi filozof prof. Zyg-
munt Bauman. •

Dwudniowa międzynarodowa  ɿ
konferencja poświęcona będzie 
kierunkom rozwoju współczesnej 
kultury. Zaproszeni prelegenci to 
przedstawiciele instytucji kultury, 
urzędów, mediów i organizacji poza-
rządowych z całej Europy. W pierw-
szym dniu konferencji uczestnicy 
odpowiedzą na dwa pytania: kto ma 
dostęp do kultury oraz jak rozwiąza-
nia formalno-prawne determinują 
dostęp do kultury. Będą miały miej-
sce trzy panele dyskusyjne: Treści 
audiowizualne w domenie publicznej 
– o wolności w korzystaniu z treści 

18-20.11 | Warszawa, narodowy instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5 | 
www.nina.gov.pl

LITERNICTWO

i murali reklamowych, które potem 
w większości sam realizował od 1962 
do 1993 roku. Spod jego ręki wyszły 
symboliczne dla Łodzi neony Uniwer-
salu, Gąski Balbinki, Grand Hotelu, Fali 
czy Trzech Koron w Pabianicach.
W ramach cyklu wyświetlony zo-
stanie także film Helvetica, któ-
rego narracja obejmuje szerokie 
spektrum tematów: od tego, jak 
typografia wpływa na nasze życie, 
przez analizę miast pod kątem liter-
nictwa, po rozmowy z designerami 
i rozważania na pograniczu rekla-
my, typografii, psychologii i komu-
nikacji. •

Prologiem i jednocześnie moty- ɿ
wem przewodnim cyklu wydarzeń po-
święconych typografii będzie wysta-
wa Ożywione neony Marysi Rybickiej. 
Artystka, zafascynowana najnowszą 
historią Łodzi oraz estetyką lat 60.–80., 
zarejestrowała pozostałe w Łodzi daw-
ne neony reklamowe i przy pomocy 
komputera przywróciła im blask. Na 
wystawę składają się fotografie oraz 
instalacja wideo. Projekt Marysi Rybic-
kiej tworzy przestrzeń do spotkania 
z Ryszardem Macharowskim – legendą 
grafiki reklamowej w Łodzi, autorem 
projektów typograficznych i graficz-
nych dla niezliczonej liczby neonów 

17.11, 18.11, 24.11, 2.12 | Łódź, Klubokawiarnia owoce i Warzywa, ul. traugutta 9 
| www.owoceiwarzywa.com

Małopolski Instytut Kultury
www.mik.krakow.pl

instytucja kultury
Województwa
Małopolskiego

„Autoportret” to kwartalnik poświęcony przestrzeni, w której 
żyjemy. Wychodzimy od stwierdzenia, że otoczenie wywiera 
wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. 
Interesują nas związki architektury i polityki, wpływ nowych 
mediów na przestrzeń, dziedzictwo architektoniczne, język, 
którego używamy, mówiąc o przestrzeni, architektura 
współczesna, kreowanie tożsamości poprzez architekturę, 
przestrzeń codzienności. Przyglądamy się tym związkom 
i zdobywamy w ten sposób wiedzę o nas samych − stąd tytuł 
czasopisma. 

Chcemy rozumieć przestrzeń.  

Wydawca: 

Czasopismo dostępne w salonach empik i w prenumeracie   
www.autoportret.pl  
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Rooted Design for Rooted Living wskazuje na nowy sposób podejścia do pro-
jektowania przestrzeni rezydencyjnych. Meble oraz inne elementy wyposa-
żenia wnętrz nie mają być kolejną propozycją stworzenia modnego designu, 
który dobrze sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w jednorodzinnym domu, 
jednoosobowym mieszkaniu czy kawiarni, mają być odpowiedzią na potrzeby 
artystów i artystek na rezydencji. Podkreślają relacje między rytmem pracy 
osób wolnych zawodów a ich otoczeniem. Wskazują również na ciągłość mię-
dzy życiem codziennym i procesem twórczym oraz na istotną rolę przestrzeni 
łączącej funkcję mieszkalną z pracownią. Charakteru publikacji nadaje rozbu-
dowany esej wizualny Nicolasa Grospierre'a. Książka zawiera również wizual-
ną mapę inspiracji dla realizowanych projektów, co sprawia, że lepiej możemy 
zrozumieć proces ich powstawania. RDRL jest książką ciekawą nie tylko dla 
designerów i designerek, ale również dla wszystkich osób, które zajmują się 
kwestią materialnej i niematerialnej pracy, relacją między przestrzenią a for-
mą relacji społecznych czy politycznym wymiarem estetyki. •
tekst: Joanna Erbel

RDRL
teksty: Markus Degerman, Marianna Dobkowska, Katy Siegel, Kaja Pawełek 
zdjęcia: Nicolas Grospierre
wydawca: CSW Zamek Ujazdowski

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez do-
finansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

PROJEKTOWANIE	DLA	
JEDNOSTEK	TWÓRCZYCH

www.design-in-residence.org | www.csw.art.pl/a-i-r/

Zainteresowanych otrzymaniem książki RDRL prosimy o kontakt:
a-i-r laboratory CSW Zamek Ujazdowski: air@csw.art.pl
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PRZETWORY	 
2010

nie organizatorów, przy wsparciu 
instytutów kulturalnych z Anglii, Ho-
landii, Francji, Hiszpanii i Niemiec, do 
Warszawy przyjadą designerzy i gru-
py projektowe z tych krajów, m.in. ho-
lenderski team Refunc, który słynie 
z recyklingowych projektów na dużą 
skalę. Design, który respektuje eko-
logię, szanuje środowisko natural-
ne, połączony z recyklingiem, czyli 
powtórnym wykorzystaniem mate-
riałów, jest mocną tendencją świa-
towego wzornictwa. – Realizując od 
kilku lat Przetwory, stawiamy siebie 
w kontrze wobec masowej produk-
cji, pokazujemy zupełnie inny stosu-
nek do produktu, promując idee DIY, 
wspieramy unikatowe projekty i kre-
atywne rozwiązania. W tym roku, 
chcemy pójść dalej i zadać artystom 
to prowokacyjnie pytanie: jak prze-
trwać? – tłumaczą organizatorzy. •

Już po raz piąty w połowie grudnia  ɿ
w Warszawie odbędzie się Rezyden-
cja Twórczego Recyklingu. Organiza-
torzy zapraszają profesjonalistów 
i amatorów, handmadeowców i desi-
gnerów, aby stawili się do przetwa-
rzania surowców wtórnych w nowe 
artystyczne i użyteczne przedmioty. 
W trakcie imprezy odbędzie się kon-
kurs na Przetwór Roku, a także pre-
lekcje i prezentacje zaproszonych 
gości z zagranicy oraz recyklingowe 
warsztaty dla dzieci.
Oprócz poszukiwania chętnych do 
wzięcia udziału w przetwarzaniu, 
organizatorzy ogłosili zbiórkę mate-
riałów do tegorocznych „przeróbek”. 
Materiałem do przetworzenia może 
być: stary mebl, sprzęt AGD, resztki po-
produkcyjne, pleksi, drewno, plastik.
Tegoroczna edycja będzie miała za-
sięg międzynarodowy. Na zaprosze-

do 8.12 – zbiórka materiałów; do 15.11 – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych 
| www.przetworydesign.com
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ZJAZD	WUW.	 
ANALIZA  
I	OPÓR

tury i nauki – w które wielu i wiele 
z nas jest równolegle uwikłanych 
mamy większą szansę na postawie-
nie trafnej diagnozy, wypracowanie 
mechanizmów oporu oraz znalezie-
nie modeli alternatywnych dla pro-
jektów neoliberalnych.
Trzydniowy zjazd Wolnego Uniwersy-
tetu Warszawy pod hasłem Przemysły 
kreatywne i fabryki wiedzy. Analiza 
i opór, poświęcony będzie intensyw-
nej dyskusji nad konkretnymi przy-
padkami opracowanymi przez grupę 
kuratorów, artystek, teoretyczek i 
aktywistów z całej Europy. Wezmą 
w nim udział m.in. Critical Practice 
(Londyn), Microsillions (Zurych), Mat-
teo Pasquinelli, Radical Educational 
Collective (Lubljana), Edwin Bendyk, 
Krystian Szadkowski, Joanna Soko-
łowska, Kaja Pawelek.
Udział w seminariach jest możliwy 
jedynie przy wcześniejszym zgłosze-
niu, ilość miejsc jest ściśle ograniczo-
na z racji na intensywny charakter 
pracy Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na: szymon@funbec.eu 
Projekt finansowany jest z dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy

Tegoroczny zjazd Wolnego Uni- ɿ
wersytetu Warszawy poświęcony 
będzie dyskusji na temat obecnych 
niepokojących przemian w mecha-
nizmach tworzenia kultury i wiedzy. 
Różne próby „reformowania” dzia-
łalności naukowej i kulturalnej po-
legają na wdrażaniu neoliberalnych 
zasad organizacji życia społecznego 
poprzez prywatyzację, utowarowie-
nie, komercjalizację, menageryzację, 
nastawienie na konkurencyjność i 
krótkoterminową efektywność.
Sztuka i nauka zostają podporządko-
wane modelom, które funkcjonują w 
oparciu o krótkowzroczny rachunek 
ekonomiczny, nastawiony jedynie 
na maksymalizację zysków dla wą-
skiego grona kapitalistów. Instytucje 
kultury mają funkcjonować tak jak 
przemysły kreatywne, organizacje 
pozarządowe działać niczym efek-
tywne, nastawione na zysk przedsię-
biorstwa, a uniwersytety zamienić 
się w fabryki wiedzy, które produkują 
elastyczną i mobilną siłę roboczą.
Nie łudzimy się jednak. Nie intere-
suje nas ani powrót do minionej ery 
oświeconej dyktatury i państwowej 
kontroli, ani marsz ku świetlanej 
przyszłości powszechnego ubóstwa, 
do której niewątpliwie doprowadzi 
nas projekt neoliberalny. Łącząc re-
fleksję nad dwoma obszarami – kul-

7-9.12 | Warszawa | www.wuw2010.pl

KONGrES  
OBYWATELI	 
KULTUrY

rzystany został prawie w całości.
Jedną z kluczowych przemian cywili-
zacyjnych jest radykalna zmiana zna-
czenia kultury. Droga do nowoczesnej 
gospodarki prowadzi przez kulturę, 
a innowacyjny potencjał społeczeń-
stwa zależy od naszego potencjału 
kreatywnego. To więcej niż twórczość 
najwybitniejszych choćby polskich 
artystów. Nic bowiem po twórczych 
jednostkach, jeśli społeczeństwo nie 
akceptuje zmiany, nowości, jest za-
chowawcze i nietolerancyjne. Wpływ 
na nasz potencjał kreatywny ma tak-
że stan infrastruktury, jakość eduka-
cji i kształcenia artystycznego oraz 
dostępność oferty kulturalnej. Nie-
stety, w większości tych wymiarów 
wypadamy mizernie. W  europejskim 
rankingu kreatywności Polska zajęła 
trzecie miejsce od końca, wyprzedza-
jąc jedynie Rumunię i Bułgarię.
Tak długo, jak kultura będzie w Polsce 
przegrywać z wieprzowiną, stadio-
nami i dziurą budżetową, nie mamy 
szans nie tylko na pełny rozwój kul-
tury, lecz także na konkurencyjną 
gospodarkę i nowoczesne społe-
czeństwo. Naszym celem jest więc 
wspólne działanie na rzecz zmiany, 
twórczego rozwoju, samoorganizacji 
i tworzenia warunków do swobodnej 
wymiany doświadczeń i poglądów, 
na rzecz wspierania inicjatyw obywa-
telskich, ale też korzystania z konsty-
tucyjnych praw i ochrony państwa.”•

Obywatele Kultury to nieformalny  ɿ
i woluntarystyczny ruch obywatelski 
na rzecz zwiększenia nakładów na 
kulturę do co najmniej 1% budżetu 
państwa oraz zmiany zasad zarzą-
dzania i finansowania kultury. 
Obywatele Kultury zwołują kongres, 
którego celem będzie zmierzenie się 
z wyzwaniami i zagrożeniami dla kul-
tury w Polsce. Kongres ma otwartą 
formułę barcampu – zgłosić do głosu 
może się każdy. Organizatorzy liczą 
na aktywne włączenie się wszystkich 
poprzez formę otwartej debaty, która 
będzie transmitowana w czasie rze-
czywistym on-line i w której oprócz 
zaproszonych gości w obywatelskim 
maratonie w Warszawie lub za pośred-
nictwem Skype’a będzie mógł wziąć 
udział każdy, kto odpowie na wezwa-
nie (open-call) i zaproponuje maksy-
malnie 10-minutową wypowiedź dys-
kursywną lub artystyczną na jeden 
z ogłoszonych tematów: 1. Kultura 
i wielka zmiana; 2. Twórcza kultura od-
biorców; 3. Agora: przestrzeń, domena, 
misja, finanse  i interes publiczny.  
Podstawą do dyskusji jest krytyczna 
refleksja wobec obecnej sytuacji: 
„model rozwoju Polski, który się 
sprawdzał przez 20 lat, wyczerpuje 
swoje możliwości: proste przewagi 
konkurencyjne, tania siła robocza, 
zmiany w strukturze zatrudnienia 
czy zapał uruchomiony w nowych 
warunkach politycznych, który wyko-

zgłoszenia do 29.11 | 11–12.12 | Warszawa | www.obywatelekultury.pl 
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PUSZCZA  
BIAŁOWIESKA	 
– TY DECYDUJESZ

nych władz. Puszcza Białowieska to 
ostatni pierwotny las nizinny w Eu-
ropie. Las, taki jak Białowieża, roz-
ciągał się przed wiekami od Uralu 
po Irlandię i Hiszpanię. Dziś z tego 
istniejącego od 8 tys. lat lasu już 
niewiele zostało. W niechronionej 
części Puszczy wycina się rocznie 
ponad 100 tys. drzew. Leśnicy twier-
dzą, że to najlepsza forma „opieki” 
nad Białowieżą. Problem polega 
na tym, że im bardziej się Puszczą 
„opiekują”, tym mniej pierwotna 
ona się staje.•

Trwa akcja zbierania podpisów  ɿ
pod obywatelskim projektem ustawy 
o ochronie przyrody, która pomoże  
chronić Puszczę Białowieską. Po-
trzebnych jest ich 100 tys.  Liczymy 
na wszystkich, którzy chcą ocalić 
ostatnie skrawki jednego z najcen-
niejszych przyrodniczo miejsc w Pol-
sce – zachęcają organizatorzy.
Aby ochronić Puszczę, trzeba zmie-
nić prawo. Politycy od wielu lat od-
kładają decyzję o rozszerzeniu par-
ku narodowego na terenie Puszczy, 
zasłaniając się sprzeciwem lokal-

www.tydecydujesz.org

O	FOTOGRAFII

Środkowej. Tematem kolejnego spot-
kania będzie Teatr mediów. Przesu-
wanie granic będzie towarzyszyło 
Festiwalowi Warszawa Bez Fikcji. 
W panelu dyskusyjnym, który doty-
kać będzie problemu kłamstwa 
w fotografii, wezmą udział: Rafał Mi-
lach, Adam Lach, Beata Łyżwy-Sokół, 
Łukasz Sokół i Jacek Wasilewski. Na 
spotkaniu zamykającym cykl Coach-
ing dla artystów. Rola coacha / rola 
kuratora uczestnicy porozmawiają 
o tym, czy młody artysta wie, co 
ze sobą zrobić, by zostać na starość 
wielkim artystą? Gościem dyskusji 
będzie Agnieszka Kozak. Wstęp na 
spotkania jest wolny. •

Cykl spotkań wokół fotografii  ɿ
podejmuje dyskusję o kondycji fo-
tografii w Polsce, o jej światowej sy-
tuacji i o samym fenomenie fotogra-
ficznego medium. Pierwsze spot-
kanie: Nie-widziane historie będzie 
poświęcone działalności Fundacji 
Archeologii Fotografii, odkrywaniu 
zapomnianych bohaterów polskiej 
fotografii, znaczeniu archiwum 
i brakach w rodzimej ikonografii. 
Lab East – nowa fotografia z Europy 
Środkowej to spotkanie z Horstem 
Kloevarem i Katarzyną Majak – au-
torami książki Lab East. Książka ta 
jest efektem autorskich poszukiwań 
najciekawszych fotografów z Europy 

09.11; 25.11, 30.11; godz. 19.00; 26.11, godz. 17.00 | Warszawa, Yours Gallery,  
ul. Krakowskie Przedmieście 33 | www.yoursgallery.pl

EKONOMIKA  
KULTUrY

Jakie prawidłowości ekonomicz- ɿ
ne występują w kulturze i jej prze-
mysłach, a także jak efektywnie za-
rządzać kulturą – na te i inne pytania 
odpowiedzą uczestnicy konferencji 
Ekonomika kultury. Jej organizato-
rzy twierdzą, że sposób zarządzania 
kulturą w Polsce staje się wyspą na 
tle zreformowanej Europy. Nie ma 
systemowych zmian, które zgodne 
są z polityką kulturalną realizowaną 
konsekwentnie w oparciu o nowo-
czesny ustrój prawny kultury. 

29.11 | Warszawa, szkoła Wyższa Psychologii społecznej, ul. Chodakowska 19/31 | 
www.swps.pl

Konferencję rozpocznie wykład na 
temat istoty ekonomiki kultury jako 
dziedziny nauki i jej zastosowania 
w kształtowaniu polityki kulturalnej, 
wygłoszony przez ekonomistę kultu-
ry prof. Davida Throsbiego z Macqu-
arie University (Sydney, Australia). 
Eksperci skoncentrują się na różnych 
sposobach definiowania ekonomiki 
kultury, ewolucji jej znaczenia, a tak-
że znaczenie kultury w gospodarce 
polskiej i europejskiej, oraz sposo-
bach jej monitorowania. •

UNIWERSYTET 
KrYTYCZNY

tów, ale przede wszystkim funkcja 
akademii jako ośrodka krytyki obo-
wiązującego ładu społecznego.
Uniwersytet Krytyczny chce dostar-
czać wielowymiarowej wiedzy o świe-
cie: literatura i polityka, historia i so-
cjologia, filozofia i polityka społeczna 
wzajemnie się tu inspirują i krytycznie 
pokazują społeczny świat jako całość.
Seminaria prowadzone są przez 
m.in.: prof. Cezarego Wodzińskiego, 
Katarzynę Bojarską, prof. Grzegorza 
Kowalskiego, Katarzyne Górną, Mi-
chała Liberę, Tomasz Piątka i Krzysz-
tof Tomasik. •

Uniwersytet Krytyczny wychodzi  ɿ
naprzeciw postępującemu kryzyso-
wi tradycyjnych instytucji akade-
mickich. Uczelnie w Polsce stają się 
kolejnym instrumentem wolnoryn-
kowej gospodarki – kreują innowa-
cje na potrzeby biznesu, wytwarzają 
kapitał ludzki dla przedsiębiorstw. 
Przekazywana studentom wiedza 
jest coraz węższa i specjalistyczna, 
a do tego zestandaryzowana (system 
USOS) i podporządkowana dyktato-
wi wskaźników ilościowych (punkty 
ECTS). Cierpi na tym nie tylko wy-
kształcenie humanistyczne studen-

Warszawa, nowy Wspaniały Świat, ul. nowy Świat 63 |
www.krytykapolityczna.pl
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ODSZKOLNIĆ	
SPOŁECZEŃSTWO!

„Zamiast kolejnej reformy systemu 
oświaty Illich proponuje społeczeń-
stwo bez szkoły, to znaczy społe-
czeństwo, które samodzielnie tworzy 
sieci nauczania: ulotne, zmienne, 
dynamiczne grupy kształceniowe, 
rodzaj tymczasowych stref autono-
micznych. Warunkiem ich powsta-
nia, coraz łatwiejszym do spełnienia 
w dobie internetu, jest swobodny do-
stęp do zasobów edukacyjnych, moż-
liwość kontaktowania się z osobami 
o podobnych zainteresowaniach oraz 
wyszukiwania ludzi chcących podzie-
lić się pożądanymi umiejętnościami. 
A także zmiana struktury wiedzy  
– z piramidy czy też pnia o palowym 
korzeniu, na kłącze” – pisze we wstę-
pie do Odszkolnić społeczeństwo 
Piotr Laskowski.
Książkę można zamawiać pisząc na 
bec@funbec.eu •

WUW realizowany jest z dotacji otrzy-
manej od m.st. Warszawy

Publikacja dofinansowana przez Au-
striackie Forum Kultury

Ivan Illich (1926-2002) – austriacki  ɿ
myśliciel i krytyk współczesnego spo-
łeczeństwa, „humanistyczny radykał” 
jak napisał o nim Erich Fromm, był 
jednym z najoryginalniejszych myśli-
cieli XX w. Jedną z najważniejszych 
książek w jego dorobku jest Descho-
oling Society, która ukazuje się jako 
publikacja towarzysząca Wolnemu 
Uniwersytetowi Warszawy.
Książka ta, jako Społeczeństwo bez 
szkoły, ukazała się w Polsce po raz 
pierwszy w 1976 r. wydana w mikro-
skopijnym jak na tamte czasy na-
kładzie 3000 egz. przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy. Dziś trudno do-
stać ją gdziekolwiek poza czytelnia-
mi. Dyskutowana na całym świecie, 
przez progresywnych edukatorów, 
przez środowiska artystyczne doma-
gające się radykalnych zmian w kul-
turze i w edukacji kulturalnej, jest 
znakomitym punktem odniesienia do 
toczących się obecnie w Polsce dys-
kusji dotyczących przyszłości kultury 
i życia społecznego.
W nowym tłumaczeniu książka nosi 
tytuł Odszkolnić społeczeństwo i za-
wiera tekst wstępu napisany przez 
Piotra Laskowskiego, rozmowę Jana 
Sowy ze Zbigniewem Liberą, tekst 
Hanny Kostyło przybliżający biogra-
fię Illicha, a także rysunki autorstwa 
Huberta Czerepoka.

www.funbec.eu www.wuw2010.pl 

Polski teatr w Moskwie / The Polish Theatre in Moskow / Польский театр в Москве

Polski teatr w Moskwie 
The Polish Theatre in Moskow 
Польский театр в Москве

Polski teatr w Moskwie 
The Polish Theatre in Moskow 
Польский театр в Москве

IVAN ILLICH

odszkolnić
społeczeństwo

Ivan Illich, Odszkolnić społeczeństwo, 2010, projekt graficzny: Grzegorz Laszuk
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AUTOr

obiekty. Tworzone przez niego mo-
dele przedmiotów często nawiązują 
do zjawisk pozbawionych ściśle okre-
ślonej materialnej formy, takich jak: 
głos, promień światła czy deszcz. Wy-
stawa otwiera nowy cykl programo-
wy londyńskiej galerii prezentujący 
artystów na różnych etapach kariery, 
nieznanych dotychczas brytyjskiej 
publiczności. •

Wystawa prezentuje nowe prace  ɿ
Michała Budnego, które włączone są 
w jedną instalację pt. Autor. Artysta 
tworzy z papieru i tektury abstrak-
cyjne obiekty, które przypominają 
realne przedmioty. Prace Budnego 
wydają się kruche, w rzeczywistości 
charakteryzuje je niezwykła precyzja 
konstrukcji. Jego działania w poetyc-
ki sposób komentują otaczające nas 

Michał Budny, Autor, 2010

do 28.11 | Londyn, south London Gallery, ul. 65 Peckham road se5 8uH |  
www.southlondongallery.org

SUPER 
GRUPA 
AZOrrO

cepcja ich filmów jest bardzo prosta 
– oparta na lakonicznych dyskusjach, 
ekscentrycznych spacerach po mie-
ście czy wizytach w galeriach i na 
otwarciach. Produkcje Azorro często 
przypominają home video, najważ-
niejsza jest jednak nie forma i jakość 
nakręconego materiału, ale przekaz. 
Wystawa z jednej strony „fetyszyzu-
je” dorobek artystów, którzy najczę-
ściej są głównymi bohaterami prac, 
z drugiej strony pokazuje załamanie 
mitu grupy i jej rozpad w Ostatnim 
filmie. Podsumowanie działalności 
Azorro będzie można znaleźć w spe-
cjalnie przygotowanym na potrzeby 
wystawy aneksie, pomyślanym jako 
wizualny kolaż faktów i przedmio-
tów pochodzących z filmów oraz 
notatek dokumentujących warsztat 
pracy artystów. •

Wystawa  ɿ Lepiej być nie może 
Supergrupy Azorro prezentowana 
w białostockiej Galerii Arsenał to 
kolejne, po Idealnej wystawie (CSW 
w Toruniu), całościowe spojrzenie 
na twórczość artystów pracujących 
razem od 2001 roku. Nazwa grupy 
wzięła się z przypadkowej zbitki słów 
Zorro i Azorek, co doskonale oddaje 
prześmiewczy charakter sztuki upra-
wianej przez artystów. O ich filmach 
mówi się, że powstały w kontrze do 
sztuki krytycznej lat 90. W polu zain-
teresowania Azorro znajduje się re-
fleksja na temat artystycznego świat-
ka, pozycji artysty w społeczeństwie 
oraz istotnych rozważań o samej 
sztuce i dziele. Artyści zadają pozor-
nie „naiwne” pytania – czy sztuka się 
skończyła, czy artyście wszystko wol-
no, czy istnieje idealna rzeźba? Kon-

Supergrupa Azorro, Ostatni film, kadr wideo

do 14.11 | Białystok, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2 | www.galeria-arsenal.pl
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AZYL 
FRYDERYK

Każdy z gości Azylu Fryderyk po oso-
bistej konsultacji z personelem zakła-
du określi czas i cel swojego pobytu. 
Wizyta trwać może od 2 do 12 godzin. 
W razie potrzeby azylantowi zostanie 
przydzielone łóżko. Podczas pobytu 
gość poddany zostanie serii działań 
indywidualnych i grupowych. Inspi-
racją dla Azylu Fryderyk stał się los 
Fryderyka Chopina – wyniszczająca 
ciało gruźlica, zakończona bolesną 
śmiercią artysty. Azyl Fryderyk to 
przedsięwzięcie szwedzkiej grupy ar-
tystycznej Poste Restante, które daje 
niepowtarzalną szansę spędzenia 
nocy w Pałacu Kultury i Nauki. •

Tymczasowy azyl kierowany  ɿ
przez zespół konsultantów z Polski 
i Szwecji otwiera swoją działalność 
w jawnych i ukrytych przestrzeniach 
Teatru Dramatycznego w Warszawie. 
W zakres oferowanych usług wcho-
dzą: ucieczka od problemów życia 
codziennego, możliwość wyciszenia, 
a także stworzenie przestrzeni do 
refleksji nad śmiercią i towarzyszącą 
jej rozpaczą.  
– Nie damy ci lekarstwa, ale możemy 
zaoferować schronienie i chwilę wy-
tchnienia. Oferowane w ramach azy-
lu współczucie jest stricte profesjo-
nalne – przekonują organizatorzy. 

5.11; 7.11 | Warszawa, teatr Dramatyczny, pl. Defilad 1 | www.azylfryderyk.org

PRZESTRZEŃ 
MIĘDZY 
NAMI

socjalistyczne ekspozycje. Wystawa 
prezentuje także fenomen inter-
dyscyplinarnych zespołów wysta- 
wienniczych, tworzonych w skom-
plikowanych warunkach wykony-
wania profesji architekta w PRL-u. 
Projekt odwołuje się też do dyskusji 
z połowy XX wieku, które porusza-
ją problemy przestrzeni wystawy 
oraz pozycji w niej dzieła sztuki i wi-
dza. Ekspozycja prezentowana jest 
w ramach Warszawy w budowie II, 
festiwalu projektowania miasta. •

Wystawa poświęcona jest po- ɿ
staci Stanisława Zamecznika (1909–
1971), architekta, który swoje reali-
zacje nazywał „sztuką przestrzeni”. 
Oglądamy je z kilku perspektyw: ar-
chitektury wystaw światowych, in-
stytucjonalizowania się wystawien-
nictwa w ramach nowej organizacji 
powojennego życia artystycznego 
w Polsce czy wreszcie zimnowojen-
nej debaty o nowoczesnym życiu, 
którego wizję wyrażoną w architek-
turze i wzornictwie odzwierciedlały 

Stanisław Zamecznik, Pierwszy człowiek w kosmosie na Pl. Defilad, Warszawa 1961, 
fot. E. Kossakowski, archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

do 7.11 | Warszawa, Pawilon stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 1 
| www.warszawawbudowie.pl

AZYL FRYDERYK

MMX

DORAŹNA POMOC I WYPOCZYNEK
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IL VANGELO 
SECONDO  
I	REPROBI

skiej: Wieniec mistyczny i Pozycja 
modlitewna. Rumuński artysta Ci-
prian Muresan zaprezentuje pracę 
wideo Dog Luv, adaptującą tekst 
Saviany Stanescu. Realizacje malar-
skie, w przewrotny sposób odwo-
łujące się do katolickiej ikonografii, 
pokaże wrocławska artystka Dy 
Tagowska. Zaproszono również sin-
gapurskiego twórcę Minga Wonga 
z pracą wideo Devo partire. Domani.  
/ I must go. Tomorrow. Ten najnowszy 
projekt nagrodzonego na 53. Biennale 
Sztuki w Wenecji artysty oparty zo-
stał na Teoremacie Pasoliniego. •

Projekt  ɿ Il Vangelo secondo i repro-
bi gromadzi artystyczne postawy, któ-
re korespondują z oryginalną w twór-
czości Pier Paolo Pasoliniego wizją 
religii i religijności. Ich konsekwencją 
są często zaskakujące reinterpretacje 
dobrze znanych symboli i ujawnianie 
pomijanych dotąd znaczeń. Podczas 
tegorocznej wystawy zaprezentowa-
ne zostaną realizacje czwórki polskich 
i zagranicznych artystek i artystów, 
pokazany zostanie także Teoremat 
Pier Paolo Pasoliniego.
W ramach wystawy obejrzeć będzie 
można dwie prace Doroty Nieznal-

do 10.11 | Wrocław, Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. ofiar oświęcimskich 1/2 | 
www.mieszkaniegepperta.pl

PLAKACISTKI

mienianych w każdej charakterystyce 
szeroko rozumianej tradycji polskiego 
plakatu.
Z kolei Maja Wolny pokaże kilka-
naście swoich plakatów i ilustracji. 
Łączy je spojrzenie na życie ko-
biet w świecie różnych religii. We-
dług Mai żadna kultura ani tradycja 
nie usprawiedliwia aktów agresji 
takich, jak torturowanie, kamieno-
wanie czy znęcanie się nad drugim 
człowiekiem. Dlatego też zabranie 
głosu w sprawie kobiet artystka 
uznała za rzecz ważną. •

W ramach festiwalu  ɿ No Women 
No Art poświęconego sztuce kobiet 
będzie można zobaczyć dwie wysta-
wy plakatów: Małgorzaty Gurowskiej 
i Mai Wolny. Plakaty Gurowskiej są wy-
raziste i minimalistyczne, balansują na 
granicy abstrakcji. Elementy składają-
ce się na nowatorskie podejście do 
projektowania graficznego: syntetycz-
ny komunikat wizualny, kompozycja 
ostra w przekazie oraz czysty, nasy-
cony kolor, pozwalają umieścić prace 
Małgorzaty Gurowskiej w opozycji do 
narracyjności i malarskości – cech wy-

Małgorzata Gurowska, Plakat do Nietzschego
Dy Tagowska, Papieżyca II

19.11–25.11 | Poznań, Galeria Arsenał, ul. stary rynek 6 | www.arsenal.art.pl
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BYĆ	JAK 
SĘDZIA 
GŁÓWNY

i odpowiedzialności wynikających 
z władzy. Na wystawę składają się 
dokumentacje filmowe najważniej-
szych performansów grupy. Zostały 
one autorsko opracowane i poddane 
ponownemu montażowi. Filmy wbu-
dowane są w klasyczną, chronolo-
giczną narrację prowadzącą widza 
przez następujące po sobie Rozdziały, 
którym towarzyszą odrębne całości – 
Beznadziejniki i hommage. Na wysta-
wie będzie można też zobaczyć cykle 
działań artystów ważnych dla grupy, 
m.in. Zbigniewa Warpechowskiego, 
Michała Bujnickiego oraz wrocław-
skiej grupy Łuhuu. •

Wystawa jest nietypową retro- ɿ
spektywą poświęconą intensywnej, 
dziesięcioletniej karierze grupy Sę-
dzia Główny (Karolina Wiktor i Ola Ku-
biak), która zradykalizowała oblicze 
polskiego preformansu. Od roku 2001 
artystki tworzyły niezwykły siostrza-
ny duet – ich wystąpienia zawsze 
balansowały na granicy wyczerpania, 
utraty zdrowia. Grały na trudnych 
nutach, kłopotliwych dla widza, zmy-
słowych i psychicznych fenomenów, 
takich jak perwersja, okrucieństwo 
i masochizm. W ekstremalnych wa-
runkach testowały granice płciowych 
ról, konwencji i gry, przyjemności 

Maciej Lizak, plakat do wystawy Być jak Sędzia Główny

do 28.11 | Wrocław, Galeria BWA, ul. Wita stwosza 32 | www.bwa.wroc.pl 

REPLIKANTKI

kiedyś tancerką i gwiazdą. To jest 
miłe, jak się ogląda siebie na ekra-
nie” – mówi dziewczynka. Jest szary 
wiosenny/jesienny dzień w nijakim 
miejscu. W tle widać odrapane ścia-
ny dworca. 
Memorabilia to wideo, w którym ka-
mera rejestruje fotografie z wakacji 
spędzanych w dzieciństwie. Obraz 
jest zakłócony i rozmazany. Ruchy 
kamery, reanimujące skrystalizo-
wane na kliszy sytuacje, są płynne, 
przypominają rytm falowania wody. 
– Karska i Went prostymi środkami 
wywołują nocny stan świadomości 
– spojenia z wrażeniami, których za 
dnia nie odbiera się tak wyraźnie i in-
tensywnie – mówi kuratorka wysta-
wy Marta Lisok. •

Aleksandra Went i Alicja Karska  ɿ
traktują rzeczywistość jak gotową 
scenografię. Często sięgają do miejsc 
zapomnianych i niechcianych. Przy 
nagrywaniu wideo Obieg zamknięty 
wpuszczają do nieczynnego basenu 
wodę, wywołując cyrkulację, która 
z założenia nic nie zmienia. Woda 
wlewa się, napełnia częściowo beto-
nowe wnętrze zbiornika, po czym zo-
staje wypompowana. W wideo Kino 
dream artystki nagrywają dziew-
czynkę tańczącą na zrujnowanej 
scenie na tle zaniedbanego dworca 
w małej miejscowości. Potem po-
zwalają bohaterce zobaczyć siebie 
podczas projekcji, którą organizują 
tylko dla niej w ekskluzywnej sali 
kinowej. „Myślałam o sobie, że będę 

do 14.11 | Katowice, Galeria BWA, al. Wojciecha Korfantego 6 | 
www.bwa.katowice.pl

Aleksandra Went, Alicja Karska, Obieg zamknięty
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DrUGA 
NATUrA

łem, że w naszych czasach szalenie 
trudno jest fotografować coś nowe-
go, oryginalnego. Kiedy wróciłem do 
Polski, miałem ochotę kontynuować 
tę serię. Nabrałem przekonania, że 
wszystko, co mnie otaczało, było nie-
znanym terenem, który nigdy nie zo-
stał sfotografowany. Zacząłem praco-
wać w bardzo trudnych warunkach: 
był początek zimy i Polska była wów-
czas smutna, nieprzyjemna i zimna. 
Moja ekspedycja trwała za każdym 
razem około tygodnia. Krajobraz ob-
serwowałem przez szybę samochodu 
prowadzonego przez mojego asy-
stenta. Podróżowaliśmy zawsze nocą. 
Kładliśmy się o 8 rano, a wstawaliśmy 
o 14.00, kiedy zaczynało zmierzchać.  
Myślę, że najlepszym momentem na 
fotografowanie był świt. Świt zawsze 
robił na mnie wrażenie po bezsennej 
nocy. •

W ramach trwającego do grudnia  ɿ
festiwalu Transfotografia#5 Druga 
Natura zobaczymy cztery wystawy: 
Imported Landscape, Iceland With Me, 
In Iceland With Holga i UFO Project. 
Pierwsza z nich stanowi fotograficz-
ną dokumentację autorstwa Pétura 
Thomsena transformacji krajobrazu, 
jaki ma miejsce na Islandii jako efekt 
uboczny programu hydroelektrycz-
nego w Káranhnjúkar na wschodzie 
kraju. Z kolei wystawa In Iceland With 
Holga łączy fotografię modową z ob-
razami pejzażu. O UFO Project jej au-
tor Szymon Rogiński mówi: – Wszyst-
ko zaczęło się w Detroit – zabrałem 
swoją MAMIYA 7 i ruszyliśmy w drogę. 
Byłem pod wrażeniem amerykańskich 
krajobrazów. Chciałem podążać śla-
dami znanych fotografów, takich jak 
Ansel Adams czy William Eggleston. 
Jednakże podczas mojej podróży czu-

Pétur Thomsen, z cyklu Imported Landscape 

5–17.11, 6.11–19.12, 16.11–5.12 | Gdańsk, Galeria Pionova, ul. olejarna 2; CsW Łaźnia, 
ul. jaskółcza 1; Kościół św. jana, ul. Świętojańska 50 | www.transfotografia.com

DZIADEK 
DEKOrACYJNY

wą ramkę. Do przedmiotu dołączona 
była jego charakterystyka: rama: pla-
stik; osłona frontowa: szkło; panel 
tylny: płyta pilśniowa; zdjęcie: papier, 
oraz krótki opis: pasuje do innych ar-
tykułów z serii IKEA FAMILY. Wprowa-
dza rodzinną atmosferę do każdego 
wnętrza. Cena dziadka to jedyne 19.99 
PLN. Projektanci ustawili fotografię 
dziadka w zaaranżowanych pokojach 
sklepu IKEA tak, by niecodzienny pro-
dukt nie wzbudził podejrzeń. •

Dziadek dekoracyjny ɿ  to autorski 
projekt trzyosobowego kolektywu 
artystycznego GRÜPPA, który powstał 
w styczniu 2010 roku. Oiko Petersen, 
Monika Novak oraz Matta Ostas-
sen przedstawiają się jako najlepsi 
szwedzcy projektanci z Polski. 19 wrze-
śnia GRÜPPA niepostrzeżenie umieści-
ła własny produkt w warszawskim 
sklepie IKEA – tytułowego Dziadka 
dekoracyjnego OPPÄ, fotografię star-
szego człowieka włożoną w plastiko-

Grüppa: Dziadek dekoracyjny OPPA, 2010

www.dziadekoppa.com
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SAILOr 
SAILOr

ale jednocześnie człowieka emocjo-
nalnie niedojrzałego, skrzywionego 
przez naukę. Jego pełne wyrafi-
nowanej i trudnej do uchwycenia 
agresji monologi wprowadzają nas 
w obszary nauki, na których nie ist-
nieje pojęcie „politycznej popraw-
ności”.
Bezpretensjonalna filmowa narracja 
poprowadzona jest u Leto z literacką 
brawurą. I to właśnie literatura stano-
wi równoległy obszar zainteresowań 
artysty. Ich najgłębszym wyrazem 
jest prozatorski debiut Normana 
Leto: częściowo autobiograficzna 
książka Sailor, która własnie ukazała 
się nakładem wydawnictwa 40 000 
Malarzy. •

Filmy Normana Leto wykraczają  ɿ
zarówno poza obszar tradycyjnego 
kina, jak i szeroko pojętego wide-
o-artu, znajdując dla siebie miejsce 
gdzieś na granicy dyscyplin. Na spe-
cyfikę filmowej metody artysty skła-
da się wypadkowa wielu wrażliwości 
i języków, kolaż rozmaitych środków 
wyrazu i modeli narracji. 
Zbudowany przez Normana Leto 
świat zachwyca: rozmachem, pie-
tyzmem, precyzją wykonania. Ste-
rylne, bezosobowe wnętrza i zimne 
naukowe diagramy stają się dosko-
nałym tłem dla narracji snutej przez 
głównego bohatera: bezwzględnie 
inteligentnego megalomana ataku-
jącego każdy przejaw pospolitości, 

Norman Leto, Sailor, kadr z filmu

6-27.11 | Warszawa, Galeria Kolonie, ul. Bracka 23/52 | www.galeriakolonie.pl

GrANICE 
WYTRZYMAŁOŚCI

numentalna wideoinstalacja będąca 
półgodzinną rejestracją występu ar-
tysty z akompaniującym big bandem, 
podczas którego Ragnar wyśpiewuje 
nieustannie jeden tylko wers: sorrow 
conquers happiness. Z kolei Me & My 
Mother to performance dokamerowy, 
w którym artysta zdaje się odwracać 
tradycyjny model relacji między synem 
i matką. Matka Ragnara pluje swojemu 
dziecku w twarz, ta radykalna w wyra-
zie czynność, powtarzana jest wielo-
krotnie w ramach każdego z trzech 
dotychczasowych performansów (aż 
do śmierci któregoś z bohaterów). Re-
lacja przybiera absurdalny charakter. 
Staje się raz jeszcze przewrotnym, bo 
zbudowanym na odwrotnych gestach 
i ostatecznie niepozbawionym humo-
ru, wyrazem niepokonanej czułości 
pomiędzy matką i synem. •

W swojej sztuce islandzki artysta  ɿ
Ragnar Kjartansson używa zarówno 
malarstwa, rysunku, jak i gry na gita-
rze, śpiewu, instalacji oraz wideoin-
stalacji. Kluczowy dla Kjartanssona 
jest performatywny charakter jego 
działań, fizyczna obecność i zaan-
gażowanie artysty w działania roz-
ciągnięte w czasie często do wielu 
godzin, a nawet tygodni, ale zawsze 
nacechowane silnym, emocjonalnym 
ładunkiem. Część z nich odbywa się 
„na żywo” w obecności widzów, część 
to działania dokamerowe. Podobnie 
jak artyści lat 70. XX wieku, Kjartans-
son rozgrywa swoje prace na granicy 
własnej fizycznej wytrzymałości, jed-
nak czyni to w zupełnie odmienny, 
pozbawiony drastyczności sposób. 
Wystawa prezentuje dwa projekty 
Ragnara Kjartanssona. God to mo-

Ragnar Kjartansson, Me & My Mother, 2010

30.10–23.11 | Warszawa, Galeria raster, ul. Hoża 42/8 | www.raster.art.pl
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DLA CIEBIE 
CHCĘ	BYĆ 
BIAŁAO SZTUCE  NA  

AUTOBUSIE

i kohabitacji, która zamiast krzyw-
dzących relacji zależności, owoco-
wałaby wzajemnym wzbogaceniem 
obu stron. Utopijne pragnienie Reri, 
by stać się białą i jasnooką, stopioną 
ze swym ideałem w jedno, zastępuje 
tutaj utopia harmonijnego istnienia 
tuż „obok”.
Ekspozycja obejmuje prace twórców, 
którzy w swojej praktyce artystycz-
nej dotykają zagadnienia odmien-
ności kulturowej. Do udziału zapro-
szeni zostali: Rahim Blak (Kraków), 
Hubert Czerepok (Wrocław), Tomasz 
Malec (Lublin), Julia Zborowska (Kra-
ków/Wiedeń),  Andrzej Kwietniewski 
(Łódź), Jasmina Metwaly (Poznań/
Londyn/Kair), Dominika Łabądź (Wro-
cław). •

cych projektowi brał udział polski 
grafik, Jakub Hakobo Stępień. Artysta 
zaprojektował nadruki na londyńskie 
autobusy. Hasła, które Brytyjczycy 
czytali w drodze do pracy, to m.in. 
Czy sztuka ubiegłych wieków mówi 
coś o naszym świecie? Czy sztuka 
powinna być według ciebie dobra? 
Dlaczego sztuka nie jest czymś wię-
cej? Czy sztuka jest koniecznością czy 
luksusem? oraz Czy sztuka potrzebu-
je popularności? •

Tytuł wystawy zaczerpnięty zo- ɿ
stał z piosenki śpiewanej przez Reri 
– piękną gwiazdę z Tahiti występu-
jącą w polskim filmie Czarna Perła 
z 1934 roku. Występ, pełen seksapilu, 
szczerości i naiwności, ogląda z bal-
konu postać grana przez Eugeniusza 
Bodo, jednego z najpopularniejszych 
amantów przedwojennego kina. 
Z dzisiejszej perspektywy występ 
Reri w Czarnej Perle nie mieści się 
w żadnych ramach politycznej po-
prawności. Tytuł wystawy, inspiro-
wany refrenem piosenki i historią 
bohaterki, jest symboliczny – pro-
wokuje do refleksji na temat możli-
wości podjęcia równouprawnionego 
dialogu między mniejszością a więk-
szością, na temat koegzystencji 

Projekt  ɿ The Great British Art De-
bate pyta Brytyjczyków, czym jest dla 
nich sztuka. Wystawy i wydarzenia 
związane z projektem odbywają się 
w całej Wielkiej Brytanii. Organizato-
rzy stawiają cztery podstawowe py-
tania: kto jest twoim ulubionym bry-
tyjskim artystą?, jaką wystawę zorga-
nizowałbyś w swojej lokalnej galerii?, 
co czyni sztukę wielką sztuką?, co 
wyróżnia sztukę Brytyjczyków?
W jednym z wydarzeń towarzyszą-

Hubert Czerepok, Nie tylko dobro przychodzi z góry, 2008, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty

do 10.11 | Wrocław, studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.plLondyn | www.greatbritishartdebate.pl

Jakub Stępień Hakobo, projekt dla The Great British Art Debate, Londyn 2010
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SPOKOJNA 
KOZYrA

Kozyry – diwy, madonny, gwiazdy pop 
w pracach z cyklu W sztuce marze-
nia stają się rzeczywistością. Kolej-
ną część wystawy stanowi pokój do 
castingu, gdzie każdy chętny będzie 
mógł – na podstawie tego, co zobaczy, 
ale także na bazie swoich wyobrażeń 
o Kozyrze – na chwilę wcielić się w nią, 
zinterpretować tę postać. Powstałe 
w ten sposób materiały pokazywane 
(za zgodą widza) w Zachęcie, będą dla 
artystki podstawą wyboru obsady do 
nowego filmu, a także do przeróbek 
już istniejących wersji scenariusza, 
lub też znalezienia nowego formatu 
dla projektu. 
Spokojna – filmowy tytuł wystawy 
–  to jednocześnie adres Instytutu 
Sztuki Mediów ASP w Warszawie, 
gdzie artystka przygotowuje, w opar-
ciu o ten projekt, swoją pracę doktor-
ską. •

Po prawie dwudziestu latach od- ɿ
będzie się wystawa monograficzna 
Katarzyny Kozyry. Nie jest to jednak 
retrospektywa artystki, choć widzo-
wie zobaczą tu dawne i nowsze prace, 
m.in. Piramidę zwierząt, Łaźnię i Łaź-
nię męską, Święto wiosny i filmy z cy-
klu W sztuce marzenia stają się rze-
czywistością. Wystawa stanowi także 
etap przygotowawczy do następnego 
projektu artystki. Kozyra przygoto-
wuje film fabularny o sobie i poszu-
kuje odtwórców roli siebie samej. Na 
wystawie zaprezentuje własne prace 
(ale także materiały archiwalne i filmy 
dokumentalne o sobie), w których po-
jawia się w różny sposób, tak, by widz 
mógł śledzić jej kolejne przemiany 
i wcielenia: Kozyry – Olimpii; szpiega 
z Łaźni; Kozyry ucharakteryzowanej 
na mężczyznę z Łaźni męskiej; Kozyry 
animującej postaci ze Święta wiosny; 

Katarzyna Kozyra z Maestrem między koncertami na fasadzie, Kunsthalle Wien 2005, 
fot. M. Greber

od 29.11| Warszawa, Galeria Zachęta, pl. Małachowskiego 3 | 
www.zacheta.art.pl

CICHUTKO 
ŻYJĘ	I	SIĘ 
WCALE	NIE	OGRANICZAM

co trudno uchwytne, komentowania 
siebie i otaczającej je rzeczywistości, 
w której wszyscy starają się być mili 
i dobrzy, ale prawda jest też mrocz-
na, a świat nie do końca przyjazny. 
Tworząc niezależnie od siebie, obie 
artystki czerpią inspiracje z codzien-
nych, często intymnych sytuacji, pod-
ważają przyjęte systemy hierarchii 
społecznej, przetwarzając je na swój 
sposób. •

Wystawa prezentuje prace dwóch  ɿ
artystek: Zofii Gramz i Justyny Adam-
czyk. Jej tytuł zaczerpnięty został 
z krótkiego wideokolażu Zofii Gramz. 
Świat przedstawiany w pracach arty-
stek jest obsesyjny, czasami brutalny, 
pełen tajemniczych, złowieszczych 
wizji. Obie jednak z wdziękiem, lekko-
ścią i poczuciem humoru pacyfikują 
te apokaliptyczne wizje. Twórczość 
daje im możliwość wyrażenia tego, 

Zofia Gramz, Podpalaczka

do 26.11 | Warszawa, Galeria Heppen transfer, ul. Wilcza 29a/12 | 
www.heppentransfer.art.pl
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TRWA 
GENEROWANIE 
PODGLĄDU

nym, budzącym już nie tylko pożąda-
nie, ale po prostu ciekawość.
Wystawa porusza także zagadnienie 
związku pomiędzy artystą i voyeu-
ryzmem: co podpatruje artysta, co 
czyni pociągającym i w jaki sposób 
wznieca pożądliwość widza, kiedy 
ten ogląda jego dzieło? Czy w ogóle 
jest możliwe uczynienie prywatnej 
rozkoszy uniwersalnym artefaktem 
kulturowym? Jaką przyjemność czer-
pie w momencie tworzenia, a jak ona 
się ujawnia w skończonym już dziele? 
Jaką przyjemność ma widz, patrząc 
na zrodzony z rozkoszy obiekt?
Na wystawie będzie można zobaczyć 
prace m.in. Dominika Lejmana, Roma-
na Polańskiego, Karola Radziszew-
skiego, Józefa Robakowskiego, Kamy 
Sokolnickiej, Markusa Zimmerman-
na, Alicji Żebrowskiej.•

Voyeuryzm dla artystów biorą- ɿ
cych udział w wystawie Trwa genero-
wanie podglądu ma znaczenie przede 
wszystkim kulturowe, dotyczy róż-
nych dziedzin życia – takich jak po-
lityka, technologia, antropologia, 
media, nie wykluczając ludzkiej sek-
sualności. Zjawisko to jest intrygują-
ce z uwagi na swój niejednoznaczny 
moralnie status. To doświadczenie 
graniczne, gdzie granica między 
niewinną rozkoszą a wykroczeniem 
uwłaczającym godności ludzkiej jest 
bardzo cienka.
Nie bez przyczyny tytuł został zaczerp-
nięty z języka komputerowego – kom-
puter to katalizator wszechobecnego 
procederu podglądania. Masowa 
produkcja obrazów – niegdyś zaka-
zanych, obwarowanych tabu – czyni 
podglądanie zjawiskiem powszech-

Karol Radziszewski, Fag Fighters

9.11–31.12 | Łódź, Muzeum sztuki, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl

WŁADYSŁAW	STRZEMIŃSKI 
I	PRAWA	DLA	SZTUKI

termin odnoszący się do ściśle sple-
cionych ze sobą twórczości oraz bio-
grafii artysty. Strzemiński zwracał 
uwagę na prawa pozwalające sztuce 
formułować życie – stąd drugi człon 
tytułu: „prawa dla sztuki”.
By wykorzystać twórczy potencjał 
obecny w teorii i praktyce Strzemiń-
skiego, muzeum zaprosiło niemiecką 
artystkę Katję Strunz do przygotowa-
nia przestrzennej interpretacji dorob-
ku jego twórczości w postaci projek-
tu ekspozycji. Łączyć się w niej będą 
różne elementy jego prac wizualnych 
i teoretycznych. Z dzieł oraz cytatów 
powstanie instalacja – architektura 
życia Strzemińskiego, jego powidok. •

Duża monograficzna wystawa  ɿ
Władysława Strzemińskiego nie tylko 
stanowi przypomnienie twórczości 
najważniejszego artysty awangardo-
wego w Polsce, ale też w nowatorski 
sposób interpretuje jego dorobek.  
Tytułowe „powidoki” to zjawisko re-
akcji fotochemicznych zachodzących 
w oku, kiedy obraz rzeczy utrzymuje 
się dłużej niż jej realne postrzeganie 
– postrzeżenia nakładają się na siebie 
i częściowo ze sobą mieszają. Pojęcie 
to stanowi kluczowy element teorii 
widzenia Strzemińskiego, rozwijany 
od lat 30., jest jednocześnie nazwą cy-
klu jego obrazów powstałych w dru-
giej połowie lat 40. To wieloznaczny 

Władysław Strzemiński: Pejzaż morski, 13.08.1934

30.11.10–27.02.11 | Łódź, Muzeum sztuki, ul. ogrodowa 19 | www.msl.org.pl



36      notes.64 orientuj się orientuj się  notes.64      37

MELANCHOLIA 
SPRZECIWU

język politycznej retoryki. Afirmatyw-
ne rozumienie kolektywu proponują 
członkowie rosyjskiej grupy neoawan-
gardowej Kolektywne Działania (Kol-
lektivnye deystviya), założonej w 1979 
roku przez Andrieja Monastyrskiego, 
Nikolaja Panitkowa, Nikitę Alekseewa 
i Georgiego Kizawaltera, którzy do 
dnia dzisiejszego wykonują grupowe 
performansu pod wspólnym tytułem: 
Wycieczki za miasto. Uczestnicy dzia-
łań zapraszani są do podążania za 
wyznaczonymi instrukcjami. Celem 
jest doświadczenie stanu zwanego 
pustą akcją w przestrzeni. Na drugim 
biegunie, gloryfikującym praktykę 
indywidualną, znajduje się Hamlet 
Owsepian, który mimo epizodyczne-
go romansu z estetyką awangardy 
moskiewskiej, wrócił do rodzinnego 
miasteczka w Armenii, gdzie obecnie 
mieszka i pracuje. •

Wystawa prezentuje prace po- ɿ
chodzące z kolekcji Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Antwerpii, groma-
dzącej sztukę z państw bloku post-
sowieckiego.  Ekspozycja oddaje głos 
różnorodnym osobistym mitologiom. 
Doskonałym przykładem taktyki, 
uprawianej przez co najmniej kilku 
z prezentowanych twórców, jest pra-
ca 1 m² Wiaczesława Achunowa. Ar-
tysta dokonuje subtelnej interwencji 
w materiał będący jednocześnie źró-
dłem inspiracji i komentarza. W serii 
akwarel pod tytułem Wątpliwości, 
która jest zbiorem miniaturowych 
replik plakatów propagandowych, 
różniących się od oryginałów jedynie 
dodanym na końcu każdego sloganu 
znakiem zapytania, Achunow nad-
używa estetyki sowieckiej propagan-
dy i poprzez ten subwersywny gest 
kwestionuje jej moc i dekonstruuje 

Andrej Monastyrski, The Circle of CA, 1996

5.11.10–30.01.11 | toruń, CsW Znaki Czasu, Wały Gen. sikorskiego 13 | 
www.csw.torun.pl

ZJEDNOCZENIE 
CZYTELNICZE 
Nr 5

nictwa w kraju, które ostatnio ma 
się coraz gorzej. – Chcemy tym sa-
mym sprowokować przypadkowego 
świadka naszej akcji do refleksji nad 
tym, kiedy czytał ostatnio książkę 
– mówią organizatorzy. Organizato-
rem przedsięwzięcia jest Spółdziel-
nia Literacka w Sopocie oraz pismo 
„Korespondencja z Ojcem”. •

Zjednoczenie czytelnicze ɿ  to niefor-
malna grupa czytelników książek, któ-
ra cyklicznie spotyka się w wybranych 
przestrzeniach miejskich i podczas 
tychże spotkań na stojąco, w przysia-
dzie, w milczeniu, bez wstydu, z należ-
nym skupieniem czyta książki.
Celem spotkań Zjednoczenia czy-
telniczego jest promowanie czytel-

Zjednoczenie czytelnicze na molo w Sopocie

20.11, godz. 15.00 | Warszawa, plac przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 | www.projektkzo.pl
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DA 
SIĘ 
WYTRZYMAĆ

z życia wziętych obserwacji, miesza 
humor i ironię z wysokiej klasy liryką, 
osiąga moment poetycki, nie opusz-
czając ani na chwilę terytorium języ-
ka potocznego. – Energii tym pracom 
dostarcza napięcie między codzien-
nością, a jej niezwykle intensywnym, 
niebanalnym przeżywaniem. 
– Filmy Bosackiego można potrakto-
wać jako relacje z tych obszarów eg-
zystencjalnych doświadczeń, z któ-
rych nie da się zdać sprawy inaczej, 
niż za pomocą subtelnych środków 
sztuki – mówi o pracach Bosackiego 
kurator wystawy, Stach Szabłowski. •

Świat jest tak urządzony, żeby  ɿ
dało się wytrzymać. Właściwie nie 
ma rzeczy nie do wytrzymania. 
Śmierć nie jest faktem. Jak mówi po-
eta: Śmierci się nie doznaje. Wynika 
z tego jasno, że zwycięstwo Chrystu-
sa jest przesądzone już na wstępie. 
Dlatego spokojnie można zlikwido-
wać Kościół – mówi Piotr Bosacki 
w swoim najnowszym filmie Umiło-
wanie życia. Oprócz niego artysta za-
prezentuje na wystawie jeszcze dwa 
animowane filmy literackie: Szechina 
i Drakula.  Bosacki płynnie przecho-
dzi w nich od abstrakcji do konkretu 

Piotr Bosacki, Drakula, kadr z filmu animowanego

26.11.10–9.01.11 | Warszawa, Centrum sztuki Współczesnej Zamek ujazdowski, 
ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

EKO-MIASTO

z Polski, Niemiec i Francji. Studenci 
odpowiedali na pytanie, co chcieli-
by zmienić w swoim mieście. Oka-
zało się, że problemów jest bardzo 
dużo. Wśród projektów znalazły się 
zarówno modele produktów wzorni-
czych – lekkie, mobilne schody wyko-
nane z tkaniny czy ekologiczny kosz 
na gumy do żucia, prace z zakresu 
projektowania graficznego jak np. 
Kampania przeciwko przeklinaniu, 
eksperymentalne, jak również czy-
sto koncepcyjne scenariusze projek-
towe takie jak projekt C’mmon Ener-
gy – polegający na zainstalowaniu 
w wyznaczonych miejscach miasta 
stacjonarnych urządzeń, z pomocą 
których możliwe jest wytwarzanie 
energii elektrycznej, czy Grid for 
Street mający na celu uporządko-
wanie komunikatów wizualnych 
w przestrzeni miejskiej. •

„Na pierwszy rzut oka, powiedze- ɿ
nie ekologiczne miasta może wyda-
wać się oksymoronem” – pisał Mi-
chael Woo we wstępie do książki Su-
stainable Cities1. W ramach projektu 
Make Your Own City a Better Place to 
Live studenci pięciu szkół – Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach i Kra-
kowie, Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, École Supérieure d’Art et 
Design w Saint-Etienne oraz Bauhaus-
Universitaet w Weimarze, mieli moż-
liwość zmierzyć się z zagadnienia- 
mi projektowania proekologicznego 
i prospołecznego. 
Świadomość projektowania odpo-
wiedzialnego nie jest zbyt duża 
wśród Polaków. Upowszechnienie 
wiedzy na ten temat to pierwsze 
zadanie tej wspólnej inicjatywy. 
Drugim celem, równie ważnym, jest 
współdziałanie szkół projektowych 

5–30.11 | Katowice, Galeria rondo sztuki, rondo im. Gen. jerzego Ziętka 1 |  
www.rondosztuki.pl

Salomon Thomas: Landscape Personal Experiences Reflection
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PRZYSZŁOŚĆ 
NIE JEST 
TYM,	CZYM	BYŁA

Artyści zaproszeni do projektu wyko-
rzystują różne media: fotografię, wi-
deo, rysunek , instalacje i działania on-
line, by zbadać społeczne interakcje 
w świecie internetu, nowe narzędzia 
komunikacji i wpływ najinteligent-
niejszych technologii na współczesną 
kulturę. Na wystawie zaprezentowa-
ne zostaną prace takich artystów jak: 
Tamas Banovich (Węgry), Kevin Be-
wersdorf (USA), Mikołaj Długosz (Pol-
ska), Kobas Laksa (Polska), Eva i Franco 
Mattes (Włochy), Ursula Endlicher (Au-
stria), Joo Youn Peak (Korea Płd.). •

Einstein powiedział: „Nigdy nie  ɿ
myślę o przyszłości. Nadchodzi ona 
wystarczająco szybko”. Międzynaro-
dowa wystawa Future Is Not What 
It Used To Be jest refleksją na temat 
społecznego wymiaru przeobrażeń 
zachodzących współcześnie: zmia-
ny pojęcia dystansu geograficzne-
go i kurczenia się świata, granicy 
między rzeczywistością wirtualną 
i realną, internetem i jego nieogra-
niczonymi zasobami obrazów oraz 
rozwojem inteligentnych techno-
logii.

Kenneth Tin-Kin Heng: In G.O.D. We Trust, instalacja wideo, 2009 / www.tinkin.com

10.11–26.12 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

TrUDNO 
SPRZEDAĆ, 
DOBRZE	MIEĆ

we współczesnym kontekście.
W wystawie bierze udział polska ar-
tystka Zuzanna Janin. W jej ażurowych 
rzeźbach z cyklu Real Virtuality kształt 
modelowany jest siatką spawanych, 
mosiężnych prętów. Tytuł serii pod-
suwa skojarzenie z trójwymiarową 
siatką współrzędnych określającą 
wirtualne przedmioty tworzone w pa-
mięci komputera. Rzeźbom towarzy-
szą projekcje wideo z foundfoota- 
ge'owych fragmentów tanich produk-
cji porno-wideo (Love Me, Kiss Me). •

Instalacja dźwiękowa wprawia- ɿ
jąca całe pomieszczenie w drgania, 
subtelna lub zdecydowana instala-
cja przestrzenna, instalacja świetlna 
sygnalizująca zagrożenie, rzeźba 
z piany, która w każdej chwili może 
runąć… Na pytanie o możliwość han-
dlu tego rodzaju dziełami sztuki, 
szukano odpowiedzi już w latach 60. 
w związku z takimi zjawiskami, jak 
konceptualizm, sztuka ziemi, Fluxus 
czy happening. Wystawa Hard To Sell, 
Good To Have podejmuje tę kwestię 

Zuzanna Janin, Virtual Sex

11–21.11 | Wiedeń, Palais sturany, ul. schottenring 21 | 
www.hardtosell.wordpress.com
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TEST 
ILUZJI

Zwarycz, Agnieszka Kajper, Agnieszka 
Bar. W ramach warsztatów Sposób 
montażu boazerii artysta Jan Miodu-
szewski wraz z grupą uczniów z je-
leniogórskiego liceum plastycznego 
zrealizował nowy wystrój hallu BWA.
– Bardzo ucieszyła mnie propozycja 
kuratorów z BWA, którzy zlecili Fa-
bryce Mebli zaprojektowanie półek 
księgarni, mebli do kąta wypoczyn-
kowego i wystroju wnętrza. – mówi 
artysta. – Dotychczas zajmowałem 
się meblem w malarstwie. Dla BWA 
pracuję nad rozwiązaniami, które 
łączą funkcję z malarstwem. Robię 
półki w zgodzie z zasadami ergono-
mii, a w ich projekt włączam iluzyjnie 
namalowane fragmenty. •

Cykl warsztatów i wykładów  ɿ Test 
iluzji, jaki miał miejsce w BWA w Jel-
niej Górze we wrześniu br., dotyczył 
artystycznego designu. Poświęcony 
był oddolnemu, alternatywnemu pro-
jektowaniu, wytwórczości jednostko-
wej, umiejętności kreatywnego prze-
kształcania zastanych przedmiotów, 
strategii DIY i recyklingu. Pomysło-
dawcom chodziło o sposób myślenia 
z pogranicza wzornictwa i sztuki. Za-
łożeniem warsztatów było rozwijanie 
w uczestnikach myślenia projektowe-
go i wydobycie umiejętności intuicyj-
nego kształtowania rzeczy. Warsztaty 
prowadzili artyści: Adam Garnek, 
Jan Mioduszewski i Stowarzyszenie 
Pożyteczni Producenci Piękna – Ewa 

Jan Mioduszewski, Sposób montażu boazerii, 2010

jelenia Góra, Galeria BWA, ul. Długa 1 | www.galeria-bwa.karkonosze.com
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MORFOLOGIA 
MATEMATYCZNA 
W	TELEDETEKCJI

nasuwają się następujące uwagi. 
Uściślenie pojęcia morfologii za po-
mocą przymiotnika „matematyczna” 
bierze się stąd, że pojęcie morfologii 
znane jest też na przykład w lingwi-
styce lub biologii, ale ma tam inne 
znaczenie. Pierwszą osobą, która 
zastosowała morfologiczną analizę, 
był Matheron, we Francji pod koniec 
lat 60. ubiegłego stulecia. Począt-
kowo jego podejście było w pełni 
statystyczne i łączyło pojęcia praw-
dopodobieństwa  geometrycznego 
stosowane w stereologii z algebrą 
kształtów wywodzącą się jeszcze od 
Minkowskiego. •

Punktem odniesienia wystawy  ɿ
Morfologia matematyczna w telede-
tekcji jest książka naukowa o tym 
samym tytule. Publikacja stanowi 
opis metody stosowanej w przetwa-
rzaniu i analizie obrazów cyfrowych. 
Hermetyczny wywód naukowy i to-
warzyszące mu ilustracje Igor Krenz 
potraktował jak katalog swojej wy-
stawy. Prezentowane na niej prace 
odpowiadają ilustracjom przedsta-
wionym w książce.
Oto próbka hermetyczności dyskur-
su naukowego, która stała się inspi-
racją dla projektu Krenza: W odnie-
sieniu do morfologii matematycznej 

do 17.11 | Kraków, spółdzielnia Goldex Poldex, ul. józefińska 21/12, stare 
Podgórze | www.goldexpoldex.pl

IDEALNA

na grupa młodzieży skupiona wokół 
mojej pracowni na terenie Stoczni). 
Dziś samodzielne artystki, fotografki 
i studentki w Idealnej stają się moimi 
nauczycielkami, które pokazują, jak 
być bardziej kobiecą.
Procesowi przeistaczania się w ko-
bietę idealną towarzyszy fotografka 
Magdalena Małyjasiak. To ona por-
tretuje różne wcielenia artystki. 
Część zdjęć Iwona Zając wyko-
rzystuje do tworzenia szablonów, 
z których powstaną kompozycje na 
ścianach galerii. Wystawa prezen-
tuje dotychczasowe efekty projektu 
Idealna. •

Perfomatywny projekt  ɿ Idealna 
powstaje od 2008 roku i opowiada 
o współczesnej obrzędowości, o au-
torytecie, o wzajemnej tolerancji 
i przyjaźni wśród kobiet z różnych 
pokoleń. Artystka Iwona Zając speł-
nia w nim swoje marzenia o byciu 
piękną kobietą. Gra z konwencją 
poradników i pism kobiecych za-
wierających szereg rad, jak stać się 
kobietą idealną. – Wykorzystuję ich 
stylistykę, opieram się na zawartych 
w nich poradach i nadaję im nowe 
znaczenie – tłumaczy Iwona Zając. 
– W projekcie biorą udział moje byłe 
uczennice z Młodej Załogi (nieformal-

Iwona Zając, z cyklu Idealna, sesja zdjęciowa artystki z Ewą Sobczak, fot. Magdalena Małyjasiak

5.11–5.12 | sopot, Państwowa Galeria sztuki, pl. Zdrojowy 2 |
www.iwona-zajac.com
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KRĘGOSŁUP

odnoszą się do form i codziennego 
funkcjonowania Pałacu.
Simone Ruess ukończyła Akade-
mię Sztuk Pięknych w Stuttgarcie. 
W 2008 roku przyjechała do Warsza-
wy na studia podyplomowe na ASP 
w pracowni prof. Grzegorza Kowal-
skiego w ramach stypendium DAAD. 
Od tego czasu zajmuje się obserwa-
cją i analizą struktury stołecznego 
centrum. Szczególnie interesują ją 
sposoby wykorzystywania i „używa-
nia” przez mieszkańców przestrzeni 
miejskiej. •

Wystawa poświęcona jest twór- ɿ
czości młodej niemieckiej artystki 
Simone Ruess mieszkającej obecnie 
w Warszawie, która zajmuje się kon-
tekstem przestrzennym i architek-
tonicznym oraz znaczeniami Pałacu 
Kultury i Nauki. Jedną z jej bezpośred-
nich inspiracji jest także architektura 
i wystrój wnętrz Teatru Studio. Artyst-
ka, badając kontekst urbanistyczny 
i architekturę Pałacu Kultury, wycią-
ga anatomiczne konsekwencje z pla-
nów i tkanki całego budynku. Tworzy 
specjalnie na wystawę obiekty, które 

Simone Ruess, Suszarka, 2010, fot. dzięki uprzejmości artystki

do 21.11 | Warszawa, Galeria studio, pl. Defilad 1 | www.teatrstudio.pl

RZUT 
OKA 
NA	POLSKĘ

realizacje to wybór ich prac z ostatnich 
kilku lat, to przede wszystkim plakaty, 
książki i katalogi. Nie jest to przypadek. 
Współpraca przy projektach tego typu 
bardzo często pozwala projektantom 
na eksperymentowanie, poszukiwanie 
niestandardowych środków wyrazu, 
jednocześnie stawia wysoko poprzecz-
kę oczekiwań i wymogów ze strony 
zleceniodawców. W efekcie nierzadko 
mamy do czynienia z projektowaniem 
wysokiej klasy, oryginalnym i wyzna-
czającym nowe kierunki.
Na wystawie prezentowane są prace 
m.in. m.in.: duetu Bersz/Misiak, Bła-
żeja Pindora, Edgara Bąka, Jakuba Je-
zierskiego, Roberta Czajki, Fontarte, 
Jakuba Hakobo Stępnia. •

Czym jest i jakie znaczenie ma  ɿ
projektowanie graficzne? Od cza-
sów tzw. „nowej typografii” Jana 
Tschicholda wielu krytyków designu 
i grafików czy projektantów prezen-
towało szereg oryginalnych, czasem 
sprzecznych, definicji i przemyśleń 
na ten temat. Wydaje się, że na po-
czątku XXI wieku należałoby na nowo 
zdefiniować to pojęcie, a także zadać 
sobie pytanie, czy w erze globalizacji 
projektowanie graficzne może być 
odmienne w różnych krajach?
Na wystawie Eye on Poland zaprezen-
towano prace polskich grafików-pro-
jektantów powstałe niemal wyłącznie 
na zamówienie instytucji kulturalnych, 
muzeów i galerii sztuki. Zgromadzone 

Fragment ekspozycji Eye on Poland w Galerii Uniwersytetu Szanghajskiego, 
fot. Artur Frankowski

do 13.11 | szanghaj, shanghai Hongqiao Contemporary Art Museum | 
www.eyeonpoland.eu
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WIECHA.  
PRZYSZŁOŚĆ	 
W	KULTURZE

czonych na kulturę, m.in. w Białym-
stoku, Częstochowie, Bielsku-Białej, 
Olsztynie, Pacanowie, Bydgoszczy, 
Gdańsku, Zakopanym, Gardzienicach, 
Łodzi, Wrocławiu i Warszawie. Inwe-
stycje są realizowane m in. ze środków 
Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i Środowisko” oraz Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego.
Ekspozycja jest efektem współpracy 
Narodowego Centrum Kultury, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Studia WWAA oraz Fundacji 
Bęc Zmiana. •

Studio WWAA (projektanci pawi- ɿ
lonu polskiego na Expo 2010 w Szan-
ghaju) projektując wystawę Przy-
szłość w kulturze: europejskie środki 
na dobre inwestycje odeszło od kla-
sycznych stojaków i plansz, nadając 
wystawie oryginalną autorską formę 
wizualną. Młodzi architekci inspiro-
wali się tradycją wieszania „wiechy” 
na najwyższym elemencie konstruk-
cji realizowanego obiektu, jeszcze 
przed zakończeniem budowy. Wysta-
wa prezentuje nowe inwestycje kul-
turalne w Polsce. Większość prezen-
towanych na wystawie projektów 
jest właśnie w takim, finalnym etapie 
realizacji. 
Wystawa prezentuje 35 spośród ponad 
90 budynków instytucji kulturalnych, 
których realizacja została sfinansowa-
na z funduszy europejskich przezna-

WWAA, Wiecha, wystawa Przyszłość w kulturze: europejskie środki na dobre inwestycje, 
Warszawa 2010

19.10-15.11 | Warszawa, Krakowskie Przedmieście, róg Karowej |  
www.kulturasieliczy.pl www.wwaa.pl

ROZPRZESTRZENIENIE

wykorzystania naturalnego poten-
cjału miejsca rozumianego jako 
specyficzny kontekst historyczny, 
położenie geograficzne, ukształto-
wanie krajobrazowe itd. W centrum 
dyskusji znajdą się również kwestie 
partycypacji społecznej, aktywizmu 
i animacji lokalnej społeczności oraz 
tworzenie wspólnot. Rozważenie 
tych zagadnień pozwoli nam na wy-
pracowanie narzędzi niezbędnych do 
zainteresowania mieszkańców Kielc 
aktywnym uczestnictwem w zacho-
dzących zmianach.
W sesji wezmą udział m.in. Ewa To-
niak, Maurycy Gomulicki, Daniel 
Muzyczuk, Dorota Grobelna, Monika 
Weychert-Waluszko, Joanna Erbel, 
Paweł Kowzan.
Kuratorki: Aleksandra Jach, Ewa Opał-
ka, Ewa Małgorzata Tatar. •

Ciekawe realizacje towarzyszą  ɿ
zorganizowanej w Kielcach sesji po-
święconej działaniom artystycznym, 
architektonicznym i urbanistycznym 
w przestrzeni miejskiej. Z wykorzy-
staniem pomnika Henryka Sienkie-
wicza nastąpi Wykład punkowy, czyli 
koncert zespołu Ślina, którego skład 
tworzą artyści: Roman Dziadkiewicz 
i Łukasz Jastrubczak. Maurycy Gomu-
licki zaingeruje w budynek kieleckie-
go Urzędu Wojewódzkiego, a Janusz 
Bałdyga poprowadzi warsztaty Ak-
cja przechodnia, czyli performance 
z udziałem studentów. Sesja skiero-
wana jest również do urzędników 
miejskich, prezentuje doświadczenia 
artystów z całego kraju dotyczące re-
alizacji w przestrzeni publicznej.
Zagadnieniem kluczowym dwudnio-
wego spotkania będą też sposoby 

Maurycy Gomulicki, Czerwony klin, interwencja na budynku Rady Wojewódzkiej w Kielcach, 
2010

28–29.10 | Kielce, różne miejsca
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FrOM 
KALININGrAD 
WITH	LOVE

Można na niej zobaczyć prace wideo, 
instalacje i fotografie. W wystawie 
udział biorą: Alexander Podoprigo-
rov, Yury Vassiliev, The Common Win-
ce group (Yulia Abramova, Alexan-
der Lyubin), Oleg Blyablyas, Evgeny 
Umansky, Alexey Chebykin, Xeniya 
Uranova.
Wystawa zorganizowana została 
w ramach cyklu „miejskiego” Pokój 
z widokiem, powstała we współpracy 
z Kaliningradzkim Filiałem Gosudar-
stwiennowo Centra Sowremiennowo 
Iskusstwa, wokół którego skupia się 
miejscowa elita artystyczna. •

Wystawa  ɿ From Kaliningrad with 
Love prezentuje prace współcze-
snych artystów, którzy żyją i two-
rzą w Kaliningradzie. Miejsce to 
wielokrotnie doświadczone przez 
historię naznaczone jest osobliwą 
niejednoznacznością: Kaliningrad/
Koenigsberg, Rosja/Prusy, europejski 
Wschód/rosyjski Zachód. Doświad-
czenie obcości wobec Rosji i Europy 
Zachodniej oraz wewnętrzna hetero-
geniczność wspólnoty stają się inspi-
racją dla tamtejszych artystów. Eks-
pozycja zarysowuje ów problem, nie 
szukając jednoznacznej odpowiedzi. 

Aleksiej Czebykin, Ideology of Space, kompozycja 3D, fotografia, 2006

do 21.11 | Warszawa, Galeria Kordegarda, ul. Gałczyńskiego 3 | 
www.zacheta.art.pl
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POMYŁKA

kobson wyodrębnił rozmaite funkcje 
komunikacji w osi między nadawcą, 
odbiorcą i komunikatem. Nastawie-
nie komunikacji na sam komunikat, 
stanowiło według Jakobsona funkcję 
poetycką. Komunikat taki nie komu-
nikuje niczego poza swoją strukturą. 
Glitch jest radykalną realizacją tego 
postulatu na gruncie sztuk plastycz-
nych, który kontynuuje tradycje 
filmu strukturalnego. Estetyka ta 
wynika z nastawienia na medium, 
a więc na proces powstawania obra-
zu. Istotą twórczości Rosy Menkman 
jest więc nie tyle osiąganie efektów 
wizualnych, ile prowadzenie za-
awansowanych glitch studies. •

Dziś, oglądając filmy na taśmie  ɿ
super 8, słuchając płyt winylowych, 
czy kiepsko nagranych, kopiowa-
nych wielokrotnie taśm magnetofo-
nowych, docieramy do estetycznego 
punktu zwrotnego, w którym już 
nie dobra jakość obrazu ma dla nas 
znaczenie, ale jego niedoskonałość. 
Poszukiwaniem utraconej niedosko-
nałości zajmuje się Rosa Menkman. 
Artystka eksperymentuje w obsza-
rze tego, co w sztuce współczesnej 
zwykło się nazywać estetyką glitch. 
Wynika ona z zainteresowań struk-
turalnych i z poszukiwań w obszarze 
uwarunkowań i specyfiki każdego 
medium. Językoznawca Roman Ja-

Rosa Menkman, Tipping Point of Failure

28.10–4.12 | Łódź, Galeria nt/imaginarium, ul. r. traugutta 18 | www.video-art.pl

TrZECI 
CZŁOWIEK

The Third Man (Trzeci człowiek) po-
szukuje śladów ulotnej istoty zwanej 
„trzecim człowiekiem”. Słyszymy go, 
jak porusza się między wypustkami 
pozytywki; chwiejny, przewidywalny 
ruch, będący toporną imitacją życia. 
Pokazowi The Third Man w bytom-
skiej Kronice towarzyszy powtórnie 
uruchomiona instalacja Büngera 
z 2006 roku, Bytom Hymn Echo.
Erik Bünger jest szwedzkim artystą, 
kompozytorem i pisarzem mieszkają-
cym w Berlinie. Jego prace badają ele-
ment irracjonalny we współczesnych 
mediach i skupiają się często na mu-
zyce jako sile sprawczej. Muzyka nie 
jest tu traktowana jako coś czystego, 
absolutnego bądź abstrakcyjnego, 
ale wręcz przeciwnie – jako pasożyt 
naszej zbiorowej nieświadomości. •

Eric Bünger tak mówi o wspo- ɿ
mnieniu, które stało się inspiracją 
dla Trzeciego Człowieka: – Gdy byłem 
dzieckiem, mój ojciec opowiedział mi 
o pewnym filmie. W jakimś mieście 
mężczyzna szuka innego mężczyzny. 
Wszyscy, których spotyka, mówią mu, 
że szuka nadaremno, że ten człowiek 
już nie żyje, ale on nie poddaje się, 
nagle wydaje mu się, że mignęła mu 
twarz tamtego w drzwiach. Wtedy 
ojciec siadał przed pianinem, otwie-
rał nuty i na swój cichy sposób grał 
temat z Trzeciego Człowieka. Śniłem 
wtedy o echu kroków w uliczkach 
i wielkim, zielonym cieniu, który wi-
działem kątem oka. Za każdym ra-
zem, gdy słyszałem tę melodię, mia-
łem uczucie, jakby ktoś obserwował 
mnie z ukrycia.

Erik BÜnger, The Third Man

27.11–22.12 | Bytom, CsW Kronika, ul. rynek 26 | www.kronika.org.pl
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TATTArrATTAT

dróż wizualna po przestrzeni jednego 
z weneckich pałaców. Wreszcie jest 
to, kolejny, ukłon w stronę lustra, jako 
nieskończonego źrodła doświadczeń 
wizualnych i myślowych.
Cykl zapoczątkowany został wraz 
z otwarciem filii Fundacji Signum 
w Wenecji w 2009 roku kilkuetapo-
wym projektem Antologia Roberta 
Kuśmirowskiego. Artysta, we współ-
pracy z kuratorem Sebastianem Ci-
chockim, prowadzi w Palazzo Donà 
badania archeologiczne, by stworzyć 
nową historię tego miejsca, w której 
prawda miesza się z konfabulacją, 
a oryginału nie sposób odróżnić od 
repliki.

Projekt Nicolasa Grospierre’a re- ɿ
alizowany jest w ramach cyklu Pa-
lazzo Dona` | Site Specific – cyklu 
projektów artystycznych budowa-
nych w ścisłej relacji z architekturą, 
historią i charakterem weneckiego 
Palazzo Donà.
– Tattarrattatt to instalacja wideo 
składająca się ze zdjeć, dwukanałowej 
projekcji wideo i z obiektu, jakim jest 
lustro wypukłe – mówi o projekcie 
autor. – To jest bajka o tym, że można 
w nieskończoność powiększyć jedno 
zdjęcie. Do tego stopnia, że dzięki 
kilkudziesięciu odbiciom w lustrze, 
można zobaczyć człowieka, który sam 
zrobił to zdjęcie. Przy okazji jest to po-

11.11–15.12 | Wenecja, Palazzo Donà, Campo san Polo 2177 | 
www. signum.art.pl

KUBKI  
BAROWE

Autorami logotypów dla trzeciej 
serii kubków są: Daniel Szwed 
i Dagny Nowak, którzy zaprojek-
towali Rozetkę, Żar oraz Sen; Ma- 
rian Misiak zaprojektował Rozrywkę 
i Autostradę; Hakobo zrobił Żula; 
Janek Bersz odpowiada za logo-
typ Życie, Kosmos, Zgoda, Kole-
jka Linową, Wola i WWA; Dominika 
Raczkowska zaprojektowała Moc 
i Przyjaźń; Maurycy Gomulicki 
Kropelkę i 666; Malwina Konopacka 
Piątek; a Magda Piwowar zrobiła 
Łódź. •

Pojawiła się trzecia seria kubków  ɿ
barowych, których pomysłodawcą jest 
Mikołaj Długosz. Artysta do współpra-
cy zaprosił różnych artystów. – Zada-
niem każdego z nich było zaprojekto-
wanie logotypu, który mógłby udawać 
wzory z PRL-u. Te, które nasze pokole-
nie zapamiętało jako pierwszy graphic 
design w swoim życiu, obserwowany 
z perspektywy stołu przy śniadaniu 
w przedszkolu – tłumaczy Długosz.
Wzory są wypalane w bardzo krótkich 
seriach, czasami nawet po dziesięć 
sztuk, nigdy nie są dublowane.

Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 | www.funbec.eu;  
www.mamsam.pl

Mikolaj Długosz, Kubki barowe, seria III, 2010; Zgoda: projekt Janek Bersz; Przyjaźń: projekt 
Dominika Raczkowska
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Nicolas Grospierre, Tattarrattat, 2010
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LONDYN 
MIASTO 
W	ANGLII

logicznej przenikliwości i estetycz-
nej wrażliwości fotograf wyłowił 
z otaczającego go biegu zdarzeń mo-
menty pozornie nieistotne i odkrył 
ich szczególne znaczenie. Czasem 
satyrycznie, z lekką ironią, czasem 
zaś refleksyjnie. Chrobak utrwala 
w swoich kadrach życie mieszkań-
ców Londynu oraz wydarzenia, 
które rozgrywają się w przestrzeni 
miejskiej. •

Damian Chrobak, od kilku lat  ɿ
mieszka w Londynie i zajmuje się fo-
tografią uliczną. W swoich kadrach 
rejestruje codzienność. Stara się 
dowieść, że tzw. „zwykłe” momenty 
w życiu też mogą być interesujące, 
zabawne, groteskowe lub donio-
słe. W ramach wystawy pokazane 
zostaną 22 czarno-białe fotogra-
fie powstałe w Londynie w czasie 
ostatnich czterech lat. Dzięki socjo-

Damian Chrobak, z cyklu Londyn miasto w Anglii

19.11–15.12 | Wrocław, Galeria Firlej, ul. Grabiszczyńska 56 | www.firlej.wroc.pl

MANUFAKTURA 
SUROWEJ	 
KULTUrY

wystawowa i miejsce spotkań dla 
zwolenników subkultury lepkich ma-
teriałów.
NFS jest autorem instalacji, akcji 
performance i wystaw w ponad 10 
krajach. Prace można oglądać miedzy 
innymi w Londynie (London The Foun-
dry / Temporary Autonomous Art, Wo-
mens Anarchist Nuisance Café), w Mo-
skwie (Dni Kosmonauty/Art Strel-
ka-Project) w Rzymie (Crack Comic 
and Print Festival Forte Prenestino) 
w Paryżu (wystawa i performance Fri-
chez – Nous la paix Paris) oraz w wielu 
miejscach Berlina. Artyści z Czentrifu-
gi współpracowali również z twórca-
mi związanymi ze Stocznią Gdańską 
oraz poznańskim Rozbratem. •

Prezentacja działań berlińskiej  ɿ
grupy sitodrukaskiej No Style Fuc-
kers – Fleischerei – Czentrifuga to nie 
tylko wystawa, ale też trzydniowe 
otwarte warsztaty sitodrukarskie 
(1–3.11). 
NSF swoje działania opiera na zasa-
dzie DIY (zrób to sam). O stosowanej 
technice drukarskiej artyści mówią: 
drukarski performance. Skład grupy 
jest otwarty, tworzy ją bliżej nieokre-
ślona liczba osób z różnych krajów. 
Ideą projektu jest tworzenie otwar-
tej przestrzeni dla działań sitodru-
kowych, streetartowych, wspieranie 
muzyki open source i produkcji wi-
deo. W ich berlińskiej siedzibie znaj-
dują się także pracownie, przestrzeń 

No Style Fuckers, Fuck Your Car

30.10–13.11 | Warszawa, Galeria [v]iuro | 11 Listopada 22 lok. 21a |  
www.viuro.bzzz.net; www.unter-druck.de
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ŚLADY

mój sposób postrzegania świata. 
To sentymentalna podróż zarówno 
mentalna w głąb własnej pamięci, jak 
i fizyczna do tych miejsc – opowiada 
o projekcie artystka. Obrazy konfron-
tują wyobrażenia z rzeczywistością. •

Cykl obrazów Magdaleny Fran- ɿ
czak to projekt o pamięci i podróżo-
waniu. Oparty jest on na symbolach 
kartograficznych. – Poszukuję we 
własnej biografii istotnych punktów, 
obrazów, które wywarły wpływ na 

do 10.11 | Lublin, Galeria Biała, ul. narutowicza 32 | www.biala.freeart.pl

Magdalena Franczak, Bagno

PIERWSZY 
DZIEŃ 
LATA

w Świeciu, z udziałem jego miesz-
kańców. Trzy grupy osób, aktorów 
wyłonionych w zorganizowanym 
w miasteczku castingu, w czasie kilku 
dni zdjęciowych wcieliły się w – cele-
brujących tytułowy pierwszy dzień 
lata – bohaterów. Materiał jest swo-
istym filmowym kolażem, w którym 
przeplatają się cytaty z mrocznego 
„kina gatunku”, elementy luźnej, sur-
realnej fabuły, przede wszystkim zaś 
obszerne wątki paradokumentalne, 
będące owocem spontanicznej in-
wencji uczestników projektu. •

To już kolejna, po londyńskich  ɿ
Szaradach, wystawa Wojtka Doro-
szuka w galerii lokal_30. Znakomicie 
operujący obrazem krakowski arty-
sta wideo nie stroni od ekstremów, 
zachowuje jednak równowagę po-
przez świadomy montaż, wyważenie 
wszystkich elementów. Na wystawie 
zobaczymy najnowszy film Doroszu-
ka Pierwszy dzień lata. 
Teren zakładów zbożowych, ruiny 
szpitala psychiatrycznego oraz 
łąka na brzegu Wdy – stanowią tło 
tego „filmu grozy” zrealizowanego 

Wojtek Doroszuk, Pierwszy dzień lata, wideo HD, 2010

3.12.10–21.01.11 | Warszawa, Galeria lokal_30, ul. Foksal 17b/30 | www.lokal30.pl
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BYŁEM 
PIERWSZYM 
POLSKIM	SURREALISTĄ

o obecność/nieobecność takich po-
staw w polskiej fotografii, zwraca 
też uwagę na potencjał wiążący 
się z możliwością alternatywnej, 
wyobrażonej historii. Autor prac To-
masz Szerszeń (fotograf, antropolog 
kultury), badając istniejące (nieist-
niejące) źródła „polskiego nadre-
alizmu”, tworzy ze śladów historii 
własną autobiografię artystyczną. 
Tym samym Byłem pierwszym pol-
skim surrealistą lokuje się dokładnie 
w połowie drogi między historycz-
ną rekonstrukcją a gestem perfor-
matywnym – między archiwalną 
kwerendą a autobiografią, między 
rokiem 1930 a 2010. Wystawa składa 
się z dziewiętnastu fotokolaży dato-
wanych na lata 1929–1939. •

Tytuł wystawy jest parafrazą ty- ɿ
tułu żartobliwego tekstu Gombrowi-
cza Byłem pierwszym strukturalistą, 
w którym autor Ferdydurke przejmu-
je na chwilę język naukowego dys-
kursu  i, jednocześnie kpiąc i mówiąc 
serio, kreuje własną pseudo-auto-
biografię. Punktem wyjścia projektu 
Tomasza Szerszenia są pytania: czy 
w międzywojennej Polsce istniał  
surrealizm? Czy Polacy mieli, podob-
nie jak Francuzi, Czesi czy Meksy-
kanie, swoich fotografów-surreali-
stów? Jest to temat, który pomimo 
odrodzenia się w polskiej sztuce 
współczesnej postaw „nadrealisty-
cznych”, pozostaje ciągle słabo zba-
dany. Wystawa Byłem pierwszym 
polskim surrealistą stawia pytania 

Tomasz Szerszeń, fotokolaż z cyklu Byłem pierwszym polskim 
surrealistą, 1937

28.10–30.11 | Łódź, Galeria Wymiany, al. j. Piłsudskiego 7/29 | 
www.exchange-gallery.pl

RODZINA 
FREAKÓW

Z kolei Sataniki to postać niejedno-
znaczna: jest jednocześnie napalony 
i ma wielkie serce. Inspiracją dla Sa-
taniki był Felek Marynarz Lubomira 
Tomaszewskiego, porcelanowa figur-
ka z końca lat 50. – tłumaczy Gomulic-
ki. Ostatni członek rodziny – na razie 
istniejący jedynie wirtualnie – Soso 
to (używając słów jej twórcy) żyjąca 
kupa o sprośnych myślach.
Swoje zabawki artysta zamierza 
sprzedawać w Polsce, gdzie dystry-
butorem jest Subnormal, pierwszy 
polski portal poświęcony Designer 
Toys, oraz Fundacja Bęc Zmiana. Za-
bawki będą sprzedawane też w Ame-
ryce. Tam dystrybucją zajmuje się 
DKE Toys. •

Przybywają znikąd i są gorący jak  ɿ
piekło! – informuje slogan promujący 
trzyosobową rodzinę kolekcjoner-
skich zabawek (Designer Toys), które 
zaprojektował Maurycy Gomulicki. 
Wykonane są one z nietłukącego 
się winylu, dlatego w świecie De-
signer Toys należą do rodu Urban 
Vinyl. Zabawki tego typu wykonuje 
się także z plastiku, drewna, me-
talu, pluszu, żywic epoksydowych 
i lateksu. Każda ich seria jest limi-
towana, rodzina stworzona przez 
Maurycego Gomulickiego została 
wyprodukowana w liczbie 200 sztuk.  
– Saiko – wśród zabawek przedstawi-
cielka płci pięknej – nie jest żadnym 
króliczkiem, ale za to, jakie ma cycki! 

Warszawa, Bęc, ul. Mokotowska 65 | www.funbec.eu www.subnormal.pl 
www.dketoys.com

Maurycy Gomulicki, Freak Family, 2010
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TOMEK 
SACIŁOWSKI 
RETROSPEKTYWA

niach. Był też inicjatorem akcji prze-
niesienia działalności komercyjnej Ga-
lerii Le Guern na działkę pracowniczą. 
Obecna wystawa w Le Guern obejmuje 
przede wszystkim dorobek artystyczny 
z lat 2004–2008. Był to bardzo intensyw-
ny okres pracy twórczej Saciłowskiego. 
Składają się na nią unikalne projekty 
fotograficzne, wideo, utwory muzycz-
ne i dokumentacje. •

Pierwsza wystawa retrospektyw- ɿ
na Tomka Saciłowskiego (ur. 1972), 
artysty, kuratora, rapera, ekonomisty 
z wykształcenia, dysydenta ze świata 
korporacyjnego biznesu. Saciłowski 
był wydawcą i redaktorem naczelnym 
niezależnego pisma „Trzaskopismo”, 
a także liderem partyzanckiej grupy 
Rano, występującej tylko w godzinach 
porannych w warszawskich kawiar-

Tomek Saciłowski, Robię to, co chcę, akcja społeczna w firmie PTK Centertel, 2005

29.10–30.11 | Warszawa, Galeria LeGuern, ul. Widok 8 | www.gallery.leguern.pl

ZMIENNICY

powstała śmiała wizja odtworzenia 
bryły dachu Supersamu w postaci 
przystanku komunikacji miejskiej. 
W trakcie pracy nad projektem po-
wstała makieta przystanku w skali 
1:1 oraz szeroka dokumentacja setek 
obiektów, które najpewniej podzielą 
los Supersamu. Projekt Zmiennicy wy-
kracza daleko poza nostalgię za utra-
conymi dobrami architektury, takimi 
jak Supersam. Nie ma też na celu pięt-
nowania „niechcianych” rozbiórek, 
które i tak mają, i będą miały miejsce. 
Nie jest głosem skierowanym do „po-
grobowcowych” obrońców, bo można 
przecież powiedzieć, że Supersam nie 
istniał, póki nie został zburzony. Moż-
na rzec, że w stosunku do PRL-u stosu-
jemy całkowicie peerelowską logikę 
rodem z serialu Zmiennicy. •

Pierwsze wydarzenie w nowej  ɿ
warszawskiej Galerii Propaganda po-
dejmuje problem niszczenia zabyt-
ków architektonicznych w kontek-
ście procesów społecznych, które 
kształtują nasz stosunek do własne-
go dziedzictwa. Za ich symbol artyści, 
Marcin Chomicki i Justyna Wencel, 
obrali historię Supersamu na pl. Unii 
Lubelskiej w Warszawie, budynku 
przez wielu uznawanego za najwięk-
sze osiągnięcie architektury i inżynie-
rii lat PRL-u. Pierwotnym zamierze-
niem artystów była chęć znalezienia 
właściwej formy upamiętnienia tego 
typu obiektów i ich, często tragicznej, 
historii, przy jednoczesnym zwróce-
niu społeczeństwu tego, co w nich 
najcenniejsze, czyli form architekto-
nicznych i funkcji publicznych. Tak 

Marcin Chomicki, Justyna Wencel, dach przystanku komunikacji miejskiej, który jest repliką 
dachu zburzonego Supersamu przy pl. Unii Lubelskiej, 2010

do 31.10 | Warszawa, Galeria Propaganda, ul. Foksal 11 | 
www.wearepropaganda.org
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PArALAKSA.  
SPOJRZENIE	ZBIGNIEWA	
rOGALSKIEGO

nowy sposób widzenia, który moż-
na nazwać paralaksą korespondują-
cą z najnowszymi zjawiskami w na-
uce, technologii i kulturze. Dlatego 
wystawa nie tylko gromadzi dzieła 
ilustrujące wizualne wynalazki – ze-
stawienia prac tworzą wyjątkowe 
wzrokowe doświadczenie, w któ-
rym odsłania się spojrzenie w jego 
relacjach z pragnieniem, z tęsknotą, 
fantazją i śmiercią. Unikalną cechą 
obrazów Rogalskiego jest materia-
lizacja spojrzenia poprzez malar-
stwo. •

Wystawa jest przeglądem twór- ɿ
czości artysty od jego wczesnych 
obrazów po najnowsze obiekty. To 
nie tyle retrospektywa, ile wystawa 
tematyczna, skoncentrowana na 
głównym motywie artystycznej ak-
tywności Rogalskiego – na transfor-
macji spojrzenia. Posiadając wybit-
ne techniczne zdolności oraz talent 
wynalazcy, Rogalski proponuje wi-
zualne eksperymenty, które stano-
wią przekroczenie, a czasem nawet 
odwrócenie klasycznej malarskiej 
techniki perspektywy. Wynajduje 

Zbigniew Rogalski, Stories 3, 2008

28.10.10–30.01.11 | Łódź, Muzeum sztuki, ul. Więckowskiego 36 | www.msl.org.pl

BrACIA  
CHAPUISAT

najdogodniejsze warunki egzystowa-
nia organizmów. Zbudowana w po-
mieszczeniu dedykowanym sztuce 
nabiera szczególnego wymiaru: sta-
wia pytanie o granice sztuki i życia, 
przystosowywania niemieszkalnego 
wnętrza galerii do indywidualnych 
potrzeb, w których człowiek może od-
naleźć bezpieczeństwo. Nie bez zna-
czenia jest również aspekt tajemnicy 
i przygody, które można przeżyć pod 
wpływem zaskoczenia i aktywnego 
uczestnictwa w eksplorowaniu pra-
cy artystycznej. Instalacja wpisana 
w kontekst zabytkowej architektury 
wnętrza Czarnej rozwija zaintere-
sowania artystów oscylujące wokół 
zagadnienia przestrzeni, instytucji 
sztuki oraz schronienia rozumianego 
jako podstawowa przestrzeń życio-
wa. •

Wystawa szwajcarskiej grupy ar- ɿ
tystycznej Bracia Chapuisat zatytu-
łowana Nostalgia Little Mutant przy-
gotowana została w trakcie pobytu 
rezydencyjnego artystów w Galerii 
Czarna. Praca jest ogromną, drewnia-
ną konstrukcją zbudowaną w pokoju, 
którego ważnym architektonicznym 
elementem są odsłonięte przez kon-
serwatorów zabytkowe stiuki. Insta-
lacja przypomina ogromne gniazdo, 
wieżę czy rusztowanie, na które trze-
ba się wspiąć, by w pełni zobaczyć, 
zdobyć i doświadczyć pracę oraz, co 
ważne, przyjrzeć się wyjątkowym 
stiukom. Zapach instalacji wykona-
nej z nieheblowanego drewna domi-
nuje w całej kamienicy przy Marszał-
kowskiej 4. Praca, czerpiąca inspira-
cję m.in. ze świata przyrody, odnosi 
się do habitatów rozumianych jako 

Bracia Chapuisat, Nostalgia Little Mutant, instalacja

29.10–17.12 | Warszawa, Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4/3 | 
www.czarna galeria.net
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POLITYCZNI  
DIZAJNErZY

na zawarte w tytule pytanie. Elemen-
tarny sposób pojmowania demo-
kracji, jakim są spotkania i wymiana 
poglądów obywateli, przywołuje 
instalacja autorstwa Lindy Pollack 
Habeas Lounge. Czerwona kanapa 
w kształcie otwartego owalu została 
zaprojektowana jako przestrzeń spo-
tkania, debaty, wspólnoty, obecności 
publicznej i ucieleśniania demokra-
cji. W trakcie trwania wystawy stanie 
się ona otwartym miejscem dyskusji 
poświęconych stawianym przez wy-
stawę pytaniom. Praca Jacka Niegody 
jest swego rodzaju instrukcją BHP 
przeznaczoną dla działaczy kultural-
nych zajmujących się rewitalizacją 
porobotniczych terytoriów.
Inni artyści biorący udział w projek-
cie to m.in. Grzegorz Klaman, Andrzej 
Pągowski, Tomasz Sarnecki, Ania Wit-
kowska, Jerzy Janiszewski, Monika 
Rak. •

Centralną część wystawy  ɿ Re-desi-
gning the East. Polityczni dizajnerzy 
stanowi ekspozycja prac, która od-
nosi się do zaprojektowanego przez 
Jerzego Janiszewskiego logotypu „So-
lidarność”, stanowiącego jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych na świecie 
znaków identyfikujących walkę o de-
mokratyczne państwo. Nasilająca się 
pod koniec lat 90. dewaluacja symbo-
lu Solidarności została dostrzeżona 
przez polskich artystów. 
W ramach Politycznych dizajnerów 
prezentowane są m.in. trzy insta-
lacje artystyczne, rozszerzające 
zagadnienie współczesnych strate-
gii, koncentrujących się na modelo-
waniu nowych jakości demokracji. 
Ośmiokanałowa wideoinstalacja Oli-
vera Resslera Co to jest demokracja? 
prezentuje wywiady z aktywistami 
i analitykami z osiemnastu krajów 
z całego świata, którzy odpowiadają 

Anna Witkowska, Przeszłość, 2005

do 30.01.11 | Gdańsk, instytut sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145b | www.wyspa.art.pl

MUZEUM 
SZTUKI 
ZDEPONOWANEJ

syjnie niszczone, spalane i składane 
do urn mieszczących się w specjalnie 
skonstruowanych modułach wysta-
wowych. Jest to, jak mówi sam arty-
sta: „prowadzenie usług publicznych 
na rzecz sztuki, polegające na urucho-
mieniu kompleksowego recyklingu, 
w zakresie likwidacji i komasowania 
sztuki, z prac niechcianych i nikomu 
niepotrzebnych”. W Galerii Białej po-
jawią się kolejne prace innych arty-
stów, które poddane zostaną działa-
niom Roberta Kuśmirowskiego. •

Pierwsza odsłona najnowszego  ɿ
projektu Roberta Kuśmirowskiego 
odbyła się ponad miesiąc temu w Ne-
apolu, w Fundacji Morra Greco. Tam 
też został ujawniony proces powsta-
wania MSZ oraz pokaz 12 pierwszych 
zdeponowanych dzieł. Sześć z nich 
jest autorstwa samego artysty, zaś 
pozostałe prace należą do: Romana 
Ondaka, Philipa Akkermana, Rafa-
ła Bujnowskiego, Jana Gryki, Jacka 
Wierzchosia i R.E. Acres. Pozyskane 
dzieła są przez Kuśmirowskiego komi-

do 10.11 | Lublin, Galeria Biała, ul. narutowicza 32 | www.biala.free.art.pl

Robert Kuśmirowski, Muzeum Sztuki Zdeponowanej (MSZ), fot. Jan Gryka
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CZArNY  
KOT

nikłym blaskiem utraconej chwały. 
Są to miejsca, które szybko znikają, 
stosownie do przeprowadzanych re-
nowacji i modernizacji budynków. Na 
wystawie Czarny kot będzie można 
zobaczyć krótkie filmy eksperymen-
talne i serię makiet stworzonych na 
bazie dokumentacji starzejących się 
wnętrz nocnych klubów i dyskotek. •

Holenderską artystkę Arianne  ɿ
Olthaar fascynuje ulotność ideałów 
i designu lat 60. i 70. XX wieku. Najbar-
dziej interesują ją publiczne wnętrza, 
które pierwotnie projektowane były 
do specyficznych celów. W czasie, 
gdy były tworzone, odznaczały się 
szczególną nowoczesnością i luksu-
sem. Teraz wydają się promieniować 

Arianne Olthaar, fotografia

5–30.11 | Warszawa, Fundacja Atelier, ul. Foksal 11 | www.atelier.org.pl

PISKLAK

wypełniona jest dmuchanymi ele-
mentami o niedookreślonych kształ-
tach. Pokryte są one nadrukiem, na 
którym obok siebie występują wątki 
ludowe, ale i wyobrażenia niczym 
z krainy sennej wyobraźni, koloro-
we i barwne, radosne i niepokojące 
zarazem. Niepokojące, gdyż formy 
są niedefiniowalne. Abstrakcyjny pi-
sklak chłonie je, ale nie można prze-
widzieć, jak on sam będzie wyglądał 
w formie końcowej. Na powstanie 
projektu istotnie wpłynęła sama es-
tetyka rzeźby oraz geneza powsta-
nia pomnika. Trójnożna kompozycja, 
w zamyśle autora, to symboliczne 
gniazdo, u szczytu którego miał się 
wznosić orzeł (który jednak nigdy 
się tam nie pojawił). Pisklak to na-
wiązanie do pierwotnego orła, tyle 
że w formie zarodka. •

Urban Vision Quest ɿ  jest projektem 
badawczo-antropologicznym, który 
łączy problematykę sztuki w prze-
strzeni publicznej z zagadnieniami 
antropologii miasta. W tym roku 
obiektem badawczym jest rzeźba 
artysty Stanisława Lejkowskiego Po-
mnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 
oraz przestrzeń wokół niego. Punkt 
wyjścia artystycznych poszukiwań 
stanowią ,,robocze” metafory: ,,Po-
mnik wykluczony społecznie” oraz 
,,Rewitalizacja mentalna przestrzeni 
publicznej”.
Swoje wariacje na temat bydgo-
skiego pomnika zaprezentowała już 
Grupa Twożywo, teraz przyszła ko-
lej na Julię Curyło. Projekt instalacji 
Pisklak to dmuchana kula umiesz-
czona na szczycie rzeźby, miejscami 
wyrastają z niej „odnóża”, w środku 

Julia Curyło, Pisklak, instalacja, 2010

do 5.11 | Bydgoszcz, skwer Leszka Białego u zbiegu ul. staszica i Markwarta | 
www.odkl.org
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PHOTO/COPY/PAINTING

fią w malarstwie jest nieuprawnione. 
Wystawa Photo/copy/painting nie 
jest wyczerpującym ujęciem tego 
problemu i nie ma ambicji udowad-
niania, że malowanie z fotografii jest 
lepsze niż malowanie z natury, pa-
mięci czy wyobraźni, że malowanie 
w ogóle jest lepsze niż fotografowa-
nie czy też używanie innego medium 
artystycznego. 
Na wystawie zobaczymy prace m.in. 
Tomasza Bielaka, Jakuba Ciężkiego, 
Marka Firka, Macieja Kozłowskiego, 
Katarzyny Szeszyckiej i Sławomira 
Tomana. •

Wystawa w przewrotny sposób  ɿ
ukazuje związek fotografii z malar-
stwem. Wszyscy prezentowani arty-
ści w tworzeniu obrazów wykorzy-
stują zdjęcia. Fotografia, która swego 
czasu miała stać się przyczyną upad-
ku malarstwa, dziś jest narzędziem, 
po które malarze sięgają bez lęku, 
narzędziem pozwalającym w łatwy 
i szybki sposób zanotować interesu-
jące artystę motywy, swoistym szki-
cownikiem, bez którego wielu mala-
rzy nie potrafi lub nie chce się obejść. 
Mimo to ciągle pojawiają się twier-
dzenia, że posługiwanie się fotogra-

Tomasz MIstak, Luxury Prison, 2010, akryl na płótnie, 80x120cm

5.11–11.12 | sanok, Galeria BWA, ul. rynek 14 | www.galeriasanocka.pl

REDUKCJA

niu o mieszkalnictwie główną rolę 
odgrywać zaczęli specjaliści od 
marketingu wspomagani przez uza-
leżnionych od siebie architektów. 
Od tego czasu funkcjonalny pro-
gram nowej architektury wynika 
głównie z chęci maksymalizacji zy-
sku oraz wypadkowej wiedzy o po-
trzebach skrupulatnie określonych 
grup docelowych oraz propagowa-
nego przez reklamę i kulturę popu-
larną obrazu życia, jakie owe grupy 
chciałyby wieść w zakupionych dla 
siebie domach i mieszkaniach.
Na wystawę składają się: instalacja 
przestrzenna oraz projekty zreduko-
wanych typologii mieszkalniczych. 
Projekt finansowany jest z dotacji 
otrzymanej od m.st. Warszawy •

Czy możliwe jest zmniejszenie  ɿ
powierzchni mieszkań przy jedno-
czesnym polepszeniu jakości życia 
mieszkańców? Na to pytanie odpo-
wiadają architekci z grupy Centrala, 
Jakub Szczęsny oraz  Tomasz Gan-
carczyk i Piotr Fabirkiewicz, których 
poszukiwania wynikają z refleksji 
nad rozbuchanymi apetytami kon-
sumpcyjnymi na przestrzeń wyni-
kającymi z zaszłości kulturowych, 
mód, komercyjnych wzorców este-
tycznych, z seriali, z których płynie 
wiedza o tym, jak należy mieszkać. 
Temat dostępności mieszkań od 
dawna zajmuje architektów, urba-
nistów i ekonomistów wycho-
dzących z zalożenia, że myślenie 
o tanich bądź tańszych domach 
trzeba zacząć od myślenia o po-
trzebach współczesnych ludzi. Na 
początku lat 80. XX wieku w myśle-

do 22.11 | Warszawa, Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 | 
www.synchronicity.pl, www.centrala.net.pl, www.tomekgancarczyk.pl

Le Corbusier: Modulor
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Łukasz Baksik: z cyklu Macewy codziennego użytku, 2010

MACEWY	 
CODZIENNEGO  
UŻYTKU

nasyp kolejowy, brzeg rzeki. Budow-
ali z nich piece, podłogi, krawężniki. 
W polskich wioskach można znaleźć 
setki kół szlifierskich zrobionych 
z macew. Ciągle widać na nich hebra-
jskie napisy. Śledzę losy żydowskich 
nagrobków. W centrum małego 
miasteczka odnajduje sąsiadujące 
z komendą policji, strażą pożarną 
i kościołem gospodarstwo z obora 
zbudowana z macew. Trafiam na ka-
tolickie płyty nagrobne, z których 
Ktoś zapomniał zetrzeć hebrajskie 
litery. Rozmawiam z ludźmi, którzy 
– świadomi tego, co mają na swoich 
podwórkach – nie widzą w tym nic 
niestosownego. Odkrywam historię 
rodziny rozproszonej po świecie, 
której jedna macewa pomogła 
odnaleźć się pięćdziesiąt lat po 
Holokauście. Macewy codziennego 
użytku to początek wielkiego projek-
tu. Chcę odzyskać macewy i przenieść 
je z powrotem tam gdzie ich miejsce - 
na cmentarze żydowskie”.
Kuratorka: Ewa Toniak.
Organizator: Fundacja Uptown •

Łukasz Baksik jest fotografem. In- ɿ
teresuje go głównie fotografia doku-
mentalna. O swoim najnowszym pro-
jekcie Macewy codziennego użytku 
pisze tak: „Żydowskie nagrobki ozdo-
bione symbolami i inskrypcjami niosą 
ze sobą informację o życiu konkret-
nych ludzi, rodzin, całych sztetli. Ile 
macew było przed wojną na tysiącu 
dwustu cmentarzy żydowskich 
w Polsce trudno dziś policzyć. Może 
kilkaset tysięcy, może kilka mil-
ionów. Ponad czterysta cmentarzy 
żydowskich nie przetrwało. Zostały 
zagospodarowane na osiedla, boiska, 
wysypiska śmieci czy kopalnie piasku 
– piach z niej, wykorzystywany do bu-
dowy bloków mieszkalnych, miesza 
się z ludzkimi szczątkami. Na zaled-
wie stu pięćdziesięciu można znaleźć 
więcej niż sto nagrobków. W czasie 
wojny niemieccy okupanci brukowali 
nimi podwórka zajmowanych przez 
siebie budynków, utwardzali drogi, 
stawiali z nich mury. Te tradycje kon-
tynuowali po wojnie Polacy. Macewa-
mi wyłożyli basen przeciwpożarowy, 

28.10–28.11 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | 
www.csw.art.pl; www.uptimefundation.eu
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SIATKA  
ZNACZEŃ.	 
BOROWSKI

runkowaniami instytucjonalnymi, 
a z drugiej stymulowaniu procesu 
rozwoju sztuki i odkrywaniu nowych 
znaczeń pojęcia sztuki.
Na wystawie zaprezentowane zosta-
ną w sumie 44 zachowane w zbiorach 
publicznych i prywatnych prace Wło-
dzimierza Borowskiego uzupełnione 
współczesnymi rekonstrukcjami kil-
ku jego prac.
Równoległą i komplementarną do 
zrekonstruowanego Pola gry jest pre-
zentacja dokumentacji dziewięciu 
Pokazów synkretycznych (o charak-
terze happeningów i environments). 
Pokaz dokumentacji skupia się wokół 
trzech problemów: wystawy, dzieła 
sztuki i autora. Prezentowane mate-
riały – unikalne fotografie (m.in. Eu-
stachego Kossakowskiego, Tadeusza 
Rolke, Jacka M. Stokłosy), zapis filmo-
wy i inne archiwalia – w przeważają-
cej mierze nigdy wcześniej nie były 
pokazywane.
Wystawie towarzyszy konferencja 
naukowa (19–20.11), z udziałem świa-
towej sławy historyków sztuki i kura-
torów. •

Wystawa  ɿ Włodzimierz Borowski. 
Siatka znaczeń. jest pierwszą pośmiert-
ną, monograficzną prezentacją prac 
Włodzimierza Borowskiego (1930–
2008), jednego z najwybitniejszych pol-
skich artystów neoawangardowych. 
Składa się ona z dwóch części: wiernej 
rekonstrukcji autorskiej ekspozycji 
prac Borowskiego zatytułowanej Pole 
gry, zaaranżowanej przez niego w Ga-
lerii Współczesnej w Warszawie w 1972 
roku, oraz prezentacji materiałów ar-
chiwalnych dotyczących projektów 
zrealizowanych przez Borowskiego 
w latach 1966–1972 – przede wszystkim 
Pokazów synkretycznych – wystaw 
i akcji zmierzających do podważenia 
tradycyjnego pojęcia wystawy, statusu 
dzieła sztuki i przeformułowania trady-
cyjnego pojęcia autora.
Celem wystawy jest ukazanie Pola 
gry, należącego do najgłośniejszych 
wydarzeń artystycznych lat 70., jako 
zaprojektowanego przez Włodzimie-
rza Borowskiego „instrumentu do 
prowokowania sztuki” – narzędzia 
służącego, z jednej strony, obronie 
czystości dzieła sztuki przed uwa-

Włodzimierz Borowski, fot. Tadeusz Rolke, dzięki upzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie

18.11–16.01.2011 | Muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3 | 
www.artmuseum.pl
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WOLA ArT 2010:  
II	BIENNALE	RZEŹBY	
W	WARSZAWIE

Rzeźby – jego druga edycja odbywa 
się wiec po 40 latach od zaplanowa-
nej daty.
Podczas festiwalu odbędzie się dwu-
dniowa konferencja Rzeźba po 1968 
roku. Nawiązując w tytule do daty 
I Biennale Rzeźby w Metalu jest re-
fleksją nad nieustannie zmieniają-
cym się statusem rzeźby w przestrze-
ni publicznej, a także przedstawia 
nowe perspektywy i środki wyrazu 
rzeźby współczesnej.
Uczestnicy dyskutować będą m.in. 
o tradycji awangardy. Idea włączenia 
sztuki do życia publicznego, zapo-
czątkowana w okresie międzywojen-
nym, korespondowała z plenerowymi 
działaniami w latach 60. Dodatkowy 
wymiar ideologiczny miała współpra-
ca artystów ze środowiskiem robotni-
czym lokalnych fabryk. Obecna w tych 
działaniach ideologia konstruktywi-
zmu nieustannie towarzyszy także 
twórcom współczesnym. Z kolei idea 
wyjścia sztuki z muzeum coraz czę-
ściej urzeczywistniana jest realizacja-
mi w przestrzeni publicznej.
Podczas konferencji zostanie także 
zaprezentowana twórczość arty-
stów, których działania tworzyły lub 
tworzą nowy język rzeźby: Henryka 
Morela, Lecha Tomaszeskiego, Voji-
na Bakicia, Grzegorza Kowalskiego, 
Francisco Infante Arana, Arseniy Zhi-
layeva.

Wola Art jest międzynarodowym  ɿ
festiwalem artystycznym łączącym 
lokalny kontekst ze sztuką współcze-
sną. Na Woli, dynamicznie rozwija-
jącej się dzielnicy o bogatej historii 
i zróżnicowanej architekturze, corocz-
nie prezentowane są prace artystów 
tworzących sztukę współczesną.
Tegoroczna, czwarta już edycja festi-
walu, nawiązuje do I Biennale Rzeźby 
w Metalu, które odbyło się w 1968 
roku na Woli w Warszawie.
W tamtym okresie podobne działania 
miały miejsce w Elblągu, gdzie pierw-
sza edycja Biennale Form Przestrzen-
nych odbyła się w 1965 roku i była 
wielkim wydarzeniem artystycznym, 
pozytywnie ocenianym przez kryty-
kę. Biennale w Warszawie z 1968 roku 
miało do niego wydarzenia nawiązać. 
Do udziału w biennale warszawskim 
zaproszono wielu artystów, m.in. 
Krystyna Jarnuszkiewicza i Macieja 
Szańkowskiego. Kuratorem był Wła-
dysław Frycz.
Rzeźby powstałe podczas I Biennale 
Rzeźby w Metalu zostały umieszczo-
ne w pasie drogowym wzdłuż ulicy 
Kasprzaka w Warszawie, których 
ekspozycja miała pełnić rolę galerii 
samochodowej.
Niestety nie wszystkie rzeźby prze-
trwały do dzisiaj.
W 2010 roku podczas festiwalu Wola 
Art nastąpiła reaktywacja Biennale

Igor Omulecki, Rzeźby Woli, 2010, dzięki uprzejmości Wola Art

22–28.10 | Warszawa, Wola | www.wola.art.pl
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IDEA	FORMY,	 
FORMA	IDEI

uzależniając atrybucje i oceny. Sztu-
ka XX/XXI wieku, dokonując swych 
przekroczeń, destrukcji i prowoka-
cji, poddała w wątpliwość także i to 
– unikalność, oryginalność material-
nej substancji dzieła. Nie przedmiot, 
lecz akcja, nie obiekt, lecz jego ślad, 
nie materia, lecz przekaz, nie uni-
kalność, lecz powtarzalność – wciąż 
stajemy wobec konieczności rewizji 
naszych pojęć, kryteriów i nawyków. 
Takie pytania stawia też ta wystawa 
– mówi prof. Maria Poprzęcka. •

Na wystawie pokazane zostaną  ɿ
rzeźby przedstawicieli awangardy 
rosyjskiej i polskiej: Kazimierza Male-
wicza, Katarzyny Kobro i Władysława 
Strzemińskiego oraz współcześnie 
tworzących artystów rosyjskich: 
Anatolija Komelina i Wladimira Nie-
muchina.
– Oryginalny, jedyny, niepowtarzalny 
– tych wartości upatrywano w dziele 
sztuki zgodnie z długą europejską tra-
dycją. Wyrobione „oko znawcy” tropi-
ło dotknięcia „ręki artysty”, od niego 

Władysław Strzemiński: Projekt dworca kolejowego w Gdyni, fot. J. Gładykowski, dzięki 
uprzejmości Wola Art

22–28.10 | Warszawa, Pawilon Luiza, ul. twarda 54 | www.wola.art.pl
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WArSZTATY  
FORMOWANIA	 
PRZESTRZENI

jemy z materiałami surowymi, niewy-
kończonymi. Fascynują nas, bo mają 
olbrzymi potencjał, mają swoją wagę, 
nie ma w nich sztuczności. Dębowa 
belka, deski, metalowa rura, asfalt. 
Lubimy masywność, pełnie, taką ma-
terię która „dobrze się starzeje”, ak-
ceptując pęknięcia, rysy, akceptując 
ślady mijającego czasu. Pracujemy 
z elementami industrialnymi – funk-
cjonalnymi, a nie odpowiadającymi 
jakiejkolwiek estetyce. Tworzymy 
projekty z elementów bardzo podsta-
wowych, surowy design, wrażliwy, 
funkcjonalny, kontekstualny. •

W ramach festiwalu Wola Art sze- ɿ
ścioosobowa grupa francuskich ar-
chitektów Ciguë poprowadzi warsz-
taty, na których przedstawi swoje 
projekty, ideę i formę pracy, a także 
będzie koordynować tworzenie pro-
jektu dla starej kotłowni przy ulicy 
Ciołka 26a.
Architekci tak opowiadają o swoich 
działaniach: – Pracujemy w danym 
kontekście, w danym momencie, dla 
kogoś, dla nas samych. Zawsze jest 
jakiś punkt odniesienia, ktoś, kto ge-
neruje projekt – mieszkaniec, użyt-
kownik, okolica, przeciwności. Pracu-

Igor Omulecki, Rzeźby Woli, 2010, dzięki uprzejmości Wola Art

26–30.10 | Warszawa, Dawna Kotłownia, ul. Ciołka 26a | www.wola.art.pl

PRZESTRZEŃ.	 
ROZWINIĘCIE

jest pierwszą tak monumentalną 
realizacją artystki.
Piotr Wysocki w zabytkowej hali 
dawnej Fabryki Norblin przedstawi 
Pomnik Krystiana Burdy, instalację, 
która składa się z filmu Krystiana 
Burdy Droga do Żelazowej Woli 
– studium czasoprzestrzeni oraz 
z filmu Uczytelnienie autora insta-
lacji. Film Burdy, praca dyplomowa 
artysty z 1961 roku, to wizja pom-
nika upamiętniającego twórczość 
Fryderyka Chopina z okazji 150-lecia 
urodzin kompozytora. Film Wysock-
iego jest spotkaniem z artystą, pyt-
aniem o rytm oraz próbą odniesienia 
się do czarno-białego filmu Burdy po 
50 latach. •

W ramach wystawy  ɿ Przestrzeń. 
Rozwinięcie kuratorzy zaprosili 
młodych artystów do pokazania in-
stalacji przestrzennych. Kasia Fuda-
kowski specjalnie na tegoroczny 
festiwal Wola Art stworzyła instalację 
kinetyczną Krewne, którą usytuowała 
w przestrzeni podcieni przy alei Pry-
masa Tysiąclecia. Dla artystki ideą 
było zrobienie czegoś, co na co dzień 
łatwo jest przeoczyć, ale gdy już wie 
się, gdzie patrzeć, cała przestrzeń 
zmienia się i staje się częścią rzeźby. 
Ruchome formy przestrzenne za 
każdym razem będą tworzyć inną 
kompozycję, w zależności od przyj-
mowanych przez widzów perspek-
tyw. Prezentacja rzeźb w Warszawie 

Kasia Fudakowski, Krewne, 2010

22–30.10 | Warszawa, Dawna Fabryka norblin, ul. Żelazna 51/53, Filary pod  
al. Prymasa tysiąclecia od strony ul. Kasprzaka | www.wola.art.pl



84      notes.64 orientuj się orientuj się  notes.64      85

WYSTAWA	 
POKONKURSOWA

sung Art Master jest platformą arty-
stycznego eksperymentu, w ramach 
którego prezentowane są zarówno 
sztuka konceptualna, abstrakcyjna, 
zaangażowana społecznie, jak i wie-
do-art.
Na pokonkursowej wystawie swo-
je prace prezentują m.in. Karolina 
Brzuzan, Justyna Górowska, Mateusz 
Sadowski, Martyna Heller, Katarzyna 
Pacura, Maria Ewa Toboła, Gniewko 
Falana, Jakub Jasiukiewicz, Ada Karcz-
marczyk oraz Aneta Ptak. •

Samsung Art Master ɿ  to projekt 
skierowany do młodych artystów 
– studentów i absolwentów wyż-
szych szkół artystycznych w Polsce. 
Jego ideą jest wyróżnianie nowych 
indywidualności sceny artystycznej 
oraz promocja nieszablonowych po-
staw twórczych. Konkurs powstał, 
aby ułatwić nowym twórcom wej-
ście na scenę artystyczną i pomóc 
im w pierwszych konfrontacjach 
z publicznością, kuratorami i kryty-
kami. Już od kilku lat projekt Sam-

Mateusz Sadowski, Tarcie, wideo

do 12.12 | Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul. jazdów 2 | www.csw.art.pl

MIASTO  
AMBICJI

można zobaczyć miasta, ale je po-
czuć, jak tygrysa, który zmierza do 
dżungli – niewidocznego, ale jednak 
obecnego. Place budowy i zmiany 
krajobrazu pokazują stronę me-
taforyczną zmian, które dzieją się 
w łonie współczesnych Chin. Mimo 
że moja praca posiada elementy do-
kumentalne, nie postrzegam siebie 
tylko jako czystego dokumentalisty. 
Tym, co dla mnie liczy się najbar-
dziej, jest zdolność wyrażenia moich 
osobistych emocji poprzez obraz  – 
mówi Kuyas.
Wystawa odbywa się w ramach tego-
rocznego festiwalu Tansfotografia. •

Seria fotografii Ferita Kuyasa do- ɿ
kumentuje codzienność chińskiego 
miasta Chongquing. Miejsce to nie-
znane ludziom z Zachodu, otrzymało 
prawa miejskie dopiero w 1997 roku. 
Silny wzrost ekonomiczny przyspie-
szył rozwój miasta. Trochę tak, jak 
w przypadku Manhattanu w latach 
20. Słowa Stieglitza: miasto ambicji 
odzwierciedlają aktualną sytuację 
Chongquing. Miasto, które jest usy-
tuowane w regionie Syczuan na 
południowym zachodzie Chin, liczy 
obecnie około 32 mln mieszkańców. 
– Zainteresowałem się głównie 
przedmieściami – tam, gdzie nie 

Ferit Kuyas, z cyklu City of Ambition – Fast Forward in China, 2005–2008

do 3.11 | Gdańsk, Galeria Pionova, ul. olejarna 2 | www.transfotografia.pl
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w poprawnym technicznie i kompo-
zycyjnie obrazie – tłumaczy kurator 
i uczestnik wystawy, Filip Zawada. 
Wystawę można także odczytywać 
jako opowieść o Polakach, ludziach 
z bloku, kochankach i zawiedzionych 
miłościach, psach, kotach, o tym 
wszystkim, co nazywamy rodziną.
Oprócz Filipa Zawady w wystawie 
biorą udział: Uta Besz, Maciej Drobi-
na, Agata Kalinowska, Maurycy Pro-
deus, Łukasz Rusznica, Krzysztof So-
larewicz, Marta Wiercińska, Karolina 
Zajączkowska. •

NIEKTÓRZY	MYŚLĄ, 
ŻE	JESTEŚMY 
BrZYDCY

Wystawa prezentuje zdjęcia  ɿ
dziewięciu fotografów. Jej tytuł od-
zwierciedla wizję artystyczną, jaką 
przyjmują biorący udział w projekcie 
artyści. Fotografie często są celowo 
niedopracowane, brudne i sprawiają 
wrażenie nieprzyjemnych dla oka. 
Z drugiej strony wystawa jest też opo-
wieścią o ludziach, którzy nie są piękni 
i doskonali. W fotograficznym kadrze 
złapani są w dziwnych pokracznych 
pozach. – Poprzez swoje prace arty-
ści ujawniają złożone emocje, często 
zbyt trudne i przykre, by wyrażać je 

24.11–16.12 | Wrocław, studio BWA, ul. ruska 46a | www.bwa.wroc.pl

MEDIACJE

terakcja to hasła wywoławcze dla 
performatywności, trzeciej części 
projektu, prezentującej realizacje po-
wstające często „na żywo”, reagujące 
na otoczenie bądź też wymagające in-
gerencji odbiorcy. Istotny dla projektu 
jest również kontekst historyczny 
przybliżający przebieg rozwoju sztuki 
wykorzystującej multimedia. W części 
poświęconej środowisku swoje prace 
pokażą: Jakub Adamec, Wojtek Bąkow-
ski, Bartosz Dziadosz, Anna Molska, 
Wilhelm Sasnal, Tereza Severova, Ma-
rek Wasilewski, Zorka Wollny. •

Projekt prezentuje współczesne  ɿ
trendy w sztuce audiowizualnej, któ-
rej twórcy odnoszą się do zagadnień 
środowiska, przestrzeni i performa-
tywności. Pierwsza odsłona projektu 
przybliży artystów podejmujących 
w swojej sztuce problem obserwacji 
świata oraz rejestracji dziejących się 
w nim małych historii. Przedstawio-
ne zostaną prace poszerzające rozu-
mienie obrazu i dźwięku, zakłócające 
linearność przekazu, wchłaniające 
odbiorcę w swoją strukturę. Z kolei 
procesualność, „dzianie się” czy in-

Anna Molska, Jesus Loves Me, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal Łukasz Rusznica, Zdjęcie z pogrzebu

do 8.11 | Cieszyn, Galeria szara, ul. srebrna 1 | www.galeriaszara.pl
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MŁODZI	 
NAGrODZENI

Brożonowicz, Paweł Cegłowski, Mate-
usz Gapski, Weronika Gęsicka, Anna 
Gubernat, Hellow Dog, Ordinary, Ma-
riusz Pietranek i Paulina Sadowska.
Nagroda główna (10 000 PLN) trafiła 
do Michała Brożonowicza, autora 
miniatury filmowej będącej zapisem 
momentu, w którym szare, wieczorne 
tło wielkiego miasta „ożywa”, gdy wi-
doczny w filmie autor nagle zakłada 
słuchawki.
Prace wyróżnionych twórców pre-
zentowane były podczas tegoroczne-
go Free Form Festival w Warszawie.•

W tym roku po raz pierwszy odbył  ɿ
się konkurs dla twórców młodego po-
kolenia Grolsch Independence Award. 
Ideą konkursu jest poszukiwanie i 
promowanie talentu młodych, nie-
zależnych duchem artystów, którym 
trudno zaistnieć na polskiej scenie 
artystycznej, a których prace nie od-
biegają od światowych standardów.
W gronie finalistów znaleźli się twór-
cy posługujący się różnymi mediami: 
dźwiękiem, wideo, malarstwem, fo-
tografią, działający w obszarze stre-
et artu: An on Bast, Byanca, Michał 

Ania Gubernat, Bez tytułu, 2010

www.grolsch.pl/konkurs

VIVISESJA

jących dokonania z dziedziny sztuk 
wizualnych, m.in. pokaz najnow-
szych trendów w grafice użytkowej. 
Zaprezentowane zostaną także uni-
kalne Designer Toys – winylowe za-
bawki dla dorosłych wykonane przez 
polskich i zagranicznych twórców. 
Będzie mo-żna też zobaczyć prace 
znanego ze współpracy z zespołem 
Super Furry Animals Pete’a Fowlera. 
Artysta nie tylko pokaże zabawki 
własnego projektu, ale również gra-
fiki i animacje.
Z kolei w poznańskim Empiku po-
jawi się VIVISESJA VJ SHOWROOM 
– demonstracja krótkich prezentacji 
audiowizualnych przygotowanych 
przez wybranych VJ-ów i grupy au-
diowizualne. Ponadto w Galerii On 
zobaczymy prace wideoartystów 
z grupy Berlinerpool oraz australijską 
artystkę Rebeccę Baumann, która na 
potrzeby festiwalu odtworzy swoją 
pracę Improvised Smoke Device oraz 
stworzy zupełnie nową instalację. •

W listopadzie rusza III Międzyna- ɿ
rodowy Festiwal Nowych Zjawisk Au-
diowizualnych VIVISESJA. Proponowa-
na przez organizatorów intensywna 
dawka najnowszych osiągnięć sztuki 
interaktywnej, performatywnej oraz 
multimedialnej przyczyniła się do 
sukcesu dwóch poprzednich edycji 
wydarzenia. Jednym z takich wyda-
rzeń będzie pierwszy w Polsce pokaz 
znanej z ulic Nowego Jorku i San Fran-
cisco sztuki miksowania obrazów na 
żywo w przestrzeni miejskiej. Projekt 
Poznań Wideo Riot przeniesie ten 
koncept na ulice Poznania. Porusza-
jące się po mieście wozy transmisyj-
ne wyposażone w wysokiej jakości 
projektory zaprezentują niezwykły 
audiowizualny spektakl. Dzięki temu 
nie tylko świadomi uczestnicy, ale 
i przypadkowi przechodnie będą mie-
li okazję zobaczyć „ożywiane” wizu-
alizacjami drogi i budynki.
W ramach festiwalu odbędzie się 
również szereg wystaw prezentu-

24–27.11 | Poznań | www.vivisesja.pl

Rebecca Baumann, Improvised Smoke Device, 2010, fot. Bewley Shaylor
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DOKĄD	 
PŁYNĄ	 
STATKI

istyczną koncepcją wcieleń, nic nie gi-
nie w przyrodzie, także w globalnym 
obiegu ekonomicznym. Współczesna 
analiza przepływu pieniądza i towa-
ru zaskakująco pokrywa się ze staro-
żytną filozofią metempsychozy, choć 
złomowisko wydawało się miejscem, 
które nie ma nic wspólnego z kla-
sycznym, metafizycznym mitem sub-
kontynentu. To nie cmentarz, tylko 
miejsce ponownych narodzin materii. 
Cząsteczki metali nie znikają, tworzą 
tylko nowe formy. Owszem, umierają 
tu okręty, ale na ich miejsce pojawiają 
się inne byty, energia nie znika, lecz 
jest ponownie wykorzystywana. Nic 
się nie marnuje, setki tysięcy ludzi 
utrzymują się z tego przemysłu. Na sa-
mej plaży w okresach natężenia pracy 
jest 20 tys. robotników. Po tym naj-
trudniejszym etapie statki zamienia-
ją się w mniejsze i większe części, są 
przenoszone w głąb lądu, są obrabia-
ne, sprzedawane. O Global Prosperity 
śnią zarówno stoczniowcy z Gdańska, 
jak i Hindusi z Alang”.
Projekt jest finansowany dzięki dota-
cji od NCK, a także wsparciu uzyska-
nemu od Miasta Gdańsk oraz Euro-
pejskiego Centrum Solidarności. •

Po wodach świata pływa w tej  ɿ
chwili około 50 tys. okrętów, ale po 
25–30 latach używania nie opłaca się 
już ich naprawiać, więc co roku kilka-
set trafia na złom w Azji, dając tam-
tejszemu przemysłowi około 15–25 
mln ton stali do ponownego przeto-
pienia. Recykling opłaca się na dużą 
skalę tylko tam, gdzie dostępna jest 
tania siła robocza. W Alang w stanie 
Gudżarat w Indiach złomowanych 
jest 90 procent statków.
Global Prosperity to efekt współpra-
cy twórcy projektu Maksa Cegiel-
skiego i fotografa Michała Szlagi, 
wspartych przez operatora Kubę 
Czerwińskiego. O źródłach przed-
sięwzięcia Cegielski pisze tak: „Wy-
braliśmy się tam nie dlatego, że jest 
to największe i najdłużej działające 
tego typu miejsce na świecie, ale 
dlatego, że pocięto tam kadłuby pię-
ciu statków zbudowanych dla Indii 
w 1980 roku w Gdańsku, w Stoczni 
im. Lenina. Zwodowano je, kiedy 
Polska kształtowała nową mitologię 
podczas strajków ery Solidarności. 
Niepodległe od 1947 roku Indie, na-
zywając statki imionami poetów-
świętych, przenosiły postaci histo-
ryczne w czasy industrialne, łącząc 
nowoczesność ze starożytnością. 
Myśleliśmy, że w Alang zobaczymy 
cmentarzysko, ale zgodnie z hindu-

od 15.11 | Gdańsk, instytut sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145 B | www.wyspa.art.pl 
| Warszawa, CsW Zamek ujazdowski, ul jazdów 6 | www.csw.art.pl | Fundacja 
Bęc Zmiana | www.funbec.eu 

Michał Szlaga, z cyklu Global Prosperity, 2010
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Nomadyczna antyinstytucja KNOT, będąca niezwykłym 
eksperymentem przeprowadzonym w tym roku w Berlinie, 
Warszawie i Bukareszcie, wytwarzała nie tylko zdarzenia 

artystyczne, krytyczny namysł i refleksję dotyczącą przestrzeni 
publicznej i sztuki, ale też przez swoją intesywność wytworzyła 

dla jej uczestników doświadczenie ekstremalne. 
Z socjolożką Joanną Erbel, rezydentką KNOTa, o tym, jak ważne 

są momenty, gdy nic nie idzie po naszej myśli, 
rozmawia Bogna Świątkowska.
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Tematem naszej rozmowy jest porażka, niepowodzenie i zło.

Zło nie. Raczej pęknięcie systemu.

Masz jakąś propozycję definicji porażki? 

Może zanim dojdziemy do definicji, powiem, od czego się zaczęło z tą po-
rażką. Porażka wzięła się z konkretnego projektu, jakim był KNOT, któ-
ry był o tyle ciekawy, że był rozpięty między dwoma obietnicami, dwoma 
znaczeniami nazwy projektu. Z jednej strony knot był rozumiany jako wę-
zeł, czyli przestrzeń sieciowania, linkowania, nieoczywistych złączeń, sil-
nych więzi, które mogą się rozplątać, zaplątać. Łączyć, zmieniać, a potem 
na tyle się zapętlić, że trzeba będzie je jakimś radykalnym ruchem prze-
ciąć, żeby pomimo przeszkód móc podtrzymać komunikację. A z dru-
giej strony w tle projektu obecne było żartobliwe rozwinięcie knota jako 
porażki. Kiedy wchodziliśmy w ten projekt, nie przypuszczaliśmy, że ko-
nieczność mierzenia się z porażką będzie jednym z głównym naszych za-
dań, a sam projekt będzie się cały czas przemieszczał między tymi dwoma 
biegunami. Czyli między bardzo intensywnymi momentami spięcia i pro-
dukcji różnych jakości, niezależnie od tego czy była to wiedza, zabawa, do-
bry posiłek, oraz takimi sytuacjami, kiedy wszystko się rozpada. Kiedy na-
gle to, co miało nas łączyć, zaczyna nas dzielić. Jednym z takich punktów 
zapalnych była estetyka KNOTa. Nagle okazało się, że forma przestrzen-
na którą stworzył jeden z kuratorów, architekt Markus Bader, zaczyna nas 
wszystkich na tyle drażnić i irytować, że nie jesteśmy w stanie spędzać tam 
czasu. Ogromne balony zamiast nas chronić od deszczu i złej pogody, wy-
stawiają nas do wiatru. Jednocześnie Markus i pozostali kuratorzy1 oczeki-
wali, że będziemy w tę formę ingerować i ją zmieniać. Jednak była za duża 
i za monumentalna i do tego nadmuchiwania, co uniemożliwiało przykle-
janie na stałe różnych rzeczy, czy przybicie czegoś. Dodatkowo pojawia-
ły się inne konflikty. Okazało się że nasze wyobrażenia na temat tej formy 
otwartej, którą był KNOT, który dawał obietnicę łączenia tego, co wyobra-
żone, z rzeczywistością, zamienia się piekło. Był taki moment, żewszyst-
ko było nie tak. I był to jeden z najciekawszych i najważniejszym momen-
tów.

Pamiętam te pierwsze tygodnie, właściwie pierwsze dni KNOTa. Kiedy dużo 

było napięcia między wami wszystkimi. Te wszystkie informacje które docie-

rały z Berlina, właśnie były takie, że…

…że jest konflikt, że jest źle, że ludzie się odłączają. Uratowało nas to, że 
KNOT nie był tygodniowym festiwalem, tylko projektem, nastawionym 
na długie trwanie. To pozwoliło nam wszystkim obrazić się na siebie, po-
twornie pokłócić ze sobą nawzajem, odejść, potem wrócić i zająć się tym, 
co przestało działać. Czyli właśnie tymi przyczynami porażki. Ponieważ ja 
robiłam badanie o KNOTcie w pewnym momencie zaczęłam przekazywać 
informacje odnośnie do uwag, które miała część osób do innych, z który-
mi nie rozmawiali. Byłam generatorem plotki. Rozmawiałam ze wszyst-
kimi, potem mówiłam: „A temu to się coś tam nie podobało, co o tym 
sądzisz – pogadajmy o tym”. W miarę rozmów okazywało się, że konflik-
towe momenty to właśnie te, w których dosięgamy granic naszej cielesnej 
możliwości bycia w przestrzeni, a także te, w których napotykamy grani-

ce pewnego sytemu produkcji sztuki, wiedzy. Problem z internetem, który 
jest czymś technicznym i pozornie mógł się wydawać mało ważnym, spra-
wiał że kilku osób nie było w KNOTcie przez tyle czasu, ile by mogli być, 
gdyby ten internet był. Boleśnie pokazało to, że pracujemy wszyscy w sys-
temie, że jednocześnie działamy w kilku projektach i musimy być cały czas 
podpięci do sieci, żeby być w stanie reprodukować naszą pozycję w polu 
i móc się utrzymać.

Bardzo mocno zaangażowałaś się w KNOTa, byłaś w nim fizycznie obecna 

na miejscu, przez cały czas trwania, od Berlina, przez Warszawę po Buka-

reszt. Powiedziałaś o ograniczeniach fizycznych i o fizycznym wyczerpaniu. 

Rzadko przy produkcji projektów kulturalnych, czy związanych ze sztuką, 

porusza się takie „techniczne” kwestie jak zmęczenie fizyczne.

Cielesne zmęczenie jest jednym z nieodłącznych elementów pracy przy 
projektach, zwłaszcza tych długoterminowych. W KNOT odczuwane było 
na wielu wymiarach. W Berlinie i w Warszawie wyglądało to troszkę ina-
czej, bo w Berlinie dużym problemem było to, że jest na przykład zimno. 
Przez jedną trzecią projektu, czyli przez ponad tydzień, było potwornie 
zimno. Było dziesięć, do jedenastu stopni, i padało. Co znaczyło, że za-
angażowanie w projekt zależało od tego, czy podejmuje się radykalną de-
cyzję, że nie będziesz pracować nad czymś innym, albo że nie będziesz 
siedzieć ze znajomymi w ciepłej knajpie, tylko będziesz w tych kaloszach 
i w tym płaszczu przeciwdeszczowym siedzieć cały dzień na zimnie, bo 
KNOT bez ludzi nie istnieje. 
 
No tak, a radykalizm tej decyzji, w Berlinie akurat, jest poważny. Masz do 

wyboru wiele innych możliwości.

Było to o tyle trudne, że nie mieliśmy tego, co zwykle zaspokajają pro-
jekty w przestrzeni publicznej czy festiwale, czyli publiczności. I dodatko-

Natalia Romik, Węzeł, KNOT, Bukareszt, 2010
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wo konfrontowaliśmy się z porażką na poziomie uczestnictwa ludzi z ze-
wnątrz. Zwykle jest tak, że nawet jak jest jakaś cielesna niedyspozycja, czy 
się nie śpi, czy się jest potwornie zmęczoną, to albo masz deadline, na któ-
ry musisz zdąrzyć i coś, co będzie jakąś skończoną całością, albo masz pu-
bliczność, która da ci tę satysfakcję, że jednak ten twój wysiłek ma sens. 
Tutaj  tej publiczności nie było. KNOT nie był podpięty pod weekend gale-
ryjny, który zaczął się w Berlinie w tym samym momencie, a jednocześnie 
był wtedy pierwszy maja, czyli wielka impreza na Kreuzbergu. To sprawi-
ło, że praktycznie siedzieliśmy w KNOTcie sami. Tym, co mnie intereso-
wało było to, czy znajdzie się coś, co będzie ten projekt trzymało do kupy.  
Co sprawi, że jednak będziemy w stanie jakoś tam inwestować w to, żeby 
być razem. Z kolei w Warszawie w pewnym momencie musieliśmy się 
skonfrontować z tym, że jedna trzecia ekipy technicznej się pochorowa-
ła, z Kubą Szrederem, czyli jednym z głównych kuratorów, na czele. Co już 
nie można było uznać za indywidualną niedyspozycję, ale za objaw dys-
funkcji systemu.
 
Czy KNOT nie był z założenia jednak projektem, który, w pozytywnym sen-

sie, wyklucza publiczność? To znaczy, czy w KNOTcie czasem nie miało być 

tak od samego początku, że wszyscy, którzy się pojawią w jakimś promie-

niu wokół tego KNOTa, są automatycznie włączeni jako uczestnicy waszych 

działań? Czy tam w ogóle taka publiczność była założona, była potrzebna? 

Wy po prostu byliście w tym KNOTcie, prezentowaliście sobie wzajemnie 

różne rzeczy, a cała reszta mogła być tego świadkiem?

To jest pytanie o to, kim jest ta reszta. Jednym z początkowych założeń 
sformułowanych przez Markusa było to, że nie to jest projekt partycypa-
cyjny. Czyli, że nie będziemy nastawieni głównie na to, żeby włączać lu-
dzi. Pewnie to jeden z powodów, dla których mniej osób się włączało z ze-
wnątrz niż by mogło. Z drugiej strony okazało się, że większość artystów 
i artystek na rezydencji nie jest przyzwyczajona do tego, że odbiorcą ich 
działań jest sama grupa.  Rumuńskie artystki z grupy h.a-arta, które miały 
robić projekt z przeszywaniem ubrań, stwierdził, że nie są w stanie praco-
wać w otoczeniu KNOTa i bez zewnętrznej publiczności. Zanim zobaczy-
ły KNOTa, wyobrażały to sobie, że w tej przestrzeni będzie jakaś kanapa, 
że to będzie taka para kawiarnia, że w ogóle będzie miło, bo będą się tam 
ludzie kręcić, których one będą zaczepiać i wszywać im w ubrania różne 
rzeczy. Jednak okazało się, że nie tylko nie są w stanie pracować w takim 
otoczeniu jakim jest KNOT, ale również nie chcą działać z ludźmi, którzy 
są zakontraktowani jako uczestnicy projektu albo są ich znajomymi. Nagle 
okazało się, że tym, z czym musimy się zmierzyć jest fantazja o publiczno-
ści, którą się wciąga w działanie. Zewnętrza, które dzięki projektowi zosta-
je oswojone i włączone. Oraz, że w większości nie jesteśmy zainteresowa-
ni tym co dzieje się wewnątrz samej struktury, naszą dynamiką grupową. 
I właśnie nad tym w pewnym momencie zaczęliśmy pracować. Co cieka-
we, aby to zrobić, kilka osób tworzących KNOTa musiało się przemieścić 
się do Londynu na konferencję Critical Practice. Tam rozpoczęła się dys-
kusja o public body i o tym, że może to public to nie jest wcale przymiotnik 
tylko rzeczownik – nasza domniena publiczność, której obecność łechce 
naszego ego.

W obliczu zagrożenia kompletnym brakiem działania nagle musieli-
śmy przewartościować ideę publiczności i zmienić strategię działania. Po 
pierwsze musieliśmy przyznać, że mieliśmy złe rozpoznanie, jeżeli chodzi 
o tłum przypadkowych odbiorców. Baliśmy się agresji, ale nie obojętności. 
Potencjalnym problemem było to, że ktoś z zewnątrz przyszedłby i znisz-
czył nam coś. Nie braliśmy pod uwagę tego, że nikt do nas nie przyjdzie 
i wszyscy nas oleją. Nie zawsze była to wina KNOTa jako formuły, często 
była to kwestia pogody. Te momenty samotności w KNOTcie zwróciły na-
szą uwagę na to, że po pierwsze jako osoby działające w przestrzeni pu-
blicznej rozdzielamy siebie od reszty, nie uważając się za publiczność, co 
jest o tyle dziwne, że też jesteśmy użytkownikami miasta i potencjalna pu-
bliczność jest podobna do nas. Druga rzecz to przekonanie o tym, że inte-
gracja z jakąś wspólnotą polega na tym, że ktoś przychodzi i musi się do-
stosować do panujących zasad albo niech spada. Szybko okazało się, że aby 
KNOT mógł w jakikolwiek sposób zacząć funkcjonować, musimy wszy-
scy zmienić własne odruchy. Kolejną rzeczą, z której zdałam sobie spra-
wę było to, że projekty realizowane w polu sztuki działają wedle odwróco-
nej zasady kapitalistycznej. To już nie: „płacę więc wymagam“, ale „płacą 
mi więc wymagam“ z jednej strony, a z drugiej: „płacimy, więc zauważamy 
obecność”. W pewnym momencie byłam poza budżetem, robiąc rzeczy, 
za które nikt mi nie płacił. Okazało się, że system KNOTowy nie potrafi 
się ze mną komunikować. Personalnie było w porządku, ale jak przycho-
dziło do współpracy z producentką, to ona mnie nie widziała w budże-
cie i dlatego nie mogłam się napić kawy i przez chwilę nie było oczywi-
ste, czy moje jedzenie jest w budżecie, bo nie było mnie na liście. Z drugiej 
strony, możliwe jest, że spędziłam tyle czasu w berlińskim KNOTcie, bo 
nie byłam zakontraktowana i codziennie musiałam motywować się, żeby 
tam przychodzić. W pewnym momencie zostałam całkowicie uwiedziona 
przez potencjał tego projektu.

KNOT, fot. Joanna Erbel, 2010
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Pamiętam, że kiedy się spotkałyśmy w czerwcu, mówiłaś, że to pierwszy pro-

jekt, dzięki któremu możesz na własnym ciele sprawdzić, czy teoretyczne 

założenia i pojęcia sprawdzają się w praktyce.

Tak, można było wreszcie uczestniczyć w procesie i tego doświadczyć. I zba-
dać na własnym ciele, gdzie się rozmijamy w naszych poczuciach tego, co 
oczywiste i zrozumiałe same przez się. Odnośnie do tego, kto ma kupować 
markery i jedzenie, jak go zabraknie: czy zespół techniczny, czy również 
uczestnicy. Czy skoro się pracuje za darmo, to czy oczekuje się, że wszyst-
ko inne będzie opłacone czy nie. Okazało się, że dla mnie oczywiste było, że 
większość projektów w przestrzeni publicznej jest teraz finansowana z bu-
dżetów rządowych czy samorządowych lub innych środków. I że wkłada 
się pracę i czas, ale nic więcej. Sprawia to, że znika taki odruch, że przyno-
si się coś swojego. Albo awaryjnie kupuje się coś z własnego budżetu. Sil-
niejszym punktem odniesienia jest własny rachunek ekonomiczny niż tro-
ska o projekt. Jak już przynosi się swoje rzeczy poza budżetowe, to jest to 
dziwne. Nie ma tutaj przestrzeni pomiędzy – są albo projekty całkowicie fi-
nansowane z budżetów zewnętrznych, albo projekty całkowicie realizowa-
ne z własnych środków.

Którą sytuację uznajesz jako bardziej transparentną?

To zależy, z jakiej pozycji występujesz. To są całkowicie inne typy zaan-
gażowania. Jeżeli masz jakiś budżet projektowy, to idziesz i mówisz: „Ja 
potrzebuję!” i przyjmujesz postawę konsumencką. Druga strona ma ten 
problem, że trzeba dokładać z własnych pieniędzy, co jest czasami bardzo 
frustrujące, w momencie, kiedy jest przeczucie, że ktoś mógłby pomóc. 
Pewnie najlepsza byłaby jakaś forma pośrednia albo wynegocjowanie lep-
szego systemu komunikowania się pionu producenckiego z całą resztą. 
Jednak póki co nie miałam okazji brać udziału w projekcie, w którym by ta 
hybdrydalna forma działała.

W którym momencie zobaczyłaś coś wartościowego w porażce tego projek-

tu? Kiedy przestałaś odczuwać porażkę jako dyskomfort, a zaczęłaś ją ba-

dać, włączać do swojego projektu badawczego?

Nastąpiło to w momencie, kiedy KNOT już dwa tygodnie stacjonował 
w Berlinie i odbyłam już kilka rozmów z dziewczynami z Ha.arty, które 
były niezadowolone ze struktury KNOT, oraz z kilkoma osobami niezado-
wolonymi ze strony estetycznej tej przestrzeni. Oraz po rozmowie z Mar-
kusem Baderem, który również był niezadowolony z tego, że nikt nie inge-
rował w tę strukturę. Dostrzegłam, że KNOT pokazuje szereg problemów 
i braków. Przede wszystkim pokazywał brak komunikacji. Szczególnie po-
między zespołem polskim a niemieckim komunikacja nie przebiegała ła-
two. A z rumuńskim prawie w ogóle. Trzeba było wszystko dokładnie tłu-
maczyć. Jednak nikt nie umiał tego zrobić. W pewnym momencie okazało 
się, że KNOT nie jest idylliczną przestrzenią węzłową, gdzie marzenia się 
spełniają (i to w formie kolektywnej), i wszystko jest super. Tylko, że wszy-
scy mamy cielesne opory: ktoś kogoś nie lubi, ktoś jest zmęczony, ktoś ma 
jakieś odruchy.

Ile osób ostatecznie uczestniczyło w tym projekcie? Chyba ponad sto?

Może nawet i więcej, bo trudno określić granicę uczestnictwa i nieuczest-
nictwa. Było sporo osób, które co jakiś czas przychodziły na seminaria za-
przyjaźnionych ludzi. Grupę, która była zawsze na miejscu, stanowiło od 
pięciu do 30 osób. To zależało od pogody i dnia. Ale wracając do poraż-
ki. W pewnym momencie zaczęliśmy sobie żartować z tego, że KNOT jest 
sknocony i nie animujemy przestrzeni, tylko knocimy przestrzeń Berlina 
a potem Warszawy i docelowo Bukaresztu. To był moment wyzwalający. 
Okazało się, że w momencie, kiedy upadła ta fantazja, że trzeba być skoń-
czonym i spójnym projektem, okazało się, że możemy zacząć wreszcie roz-
mawiać. To był ten moment, w którym wszyscy przestali zaciskać zęby, bo 
ile można zaciskać zęby, zwłaszcza że mieliśmy w perspektywie spędzenie 
ze sobą dwóch i pół miesiąca. Dzięki temu mogliśmy zacząć zajmować się 
tym, co nie działa. Działać otwarcie, przestać się obrażać i zacząć się ko-
munikować.
Pamiętam taką rozmowę z Tomkiem Saciłowskim, który po przyjeździe do 
Berlina zobaczył balony będące konstrukcją KNOTa i powiedział, że albo 
te balony zostają w Berlinie i nie jadą do Warszawy, albo on zrywa kon-
trakt. Postanowił napisać petycję w sprawie tych „słoni”, jak pieszczotli-
wie nazywaliśmy nadmuchiwane struktury. No i jak wiadomo petycja to 
najgorsza z możliwych form komunikacji w grupie 30 osób, z której więk-
szość się zna od dawna i spędza ze sobą sporo czasu. Poszłam więc wie-
czorem po kilku wódkach na rozmowę z Markusem Baderem i zapytałam 
go: „A tak właściwie Markus, wyobrażasz sobie, że jak pojedziemy do tej 
Warszawy, to nie nadmuchamy wszystkich słoni?”. Pytanie wydawało mi 
się trochę ryzykowne, bo jak pewnie część z nas bałam się urazić ego Mar-
kusa. Zaskoczyło mnie, że odpowiedział, że nie ma problemu. Więc ja py-
tam, czy moglibyśmy ich w ogóle nie dmuchać. Na co on mówi, że nie ma 
problemu. 
Nagle okazało się, że w sytuacji, w której już wszystko wolno, tzn. niezado-
wolenie projektem staje się tematem codziennych rozmów, można przede-
finiować tę przestrzeń. Okazało się, że sednem KNOTa wcale nie są te trzy 
balony, które były oczywiście najbardziej rozpoznawalnym znakiem, ale 
sytuacja społeczna, jaka się wytwarza. W momencie w którym okazało 
się, że nie chodzi o balony, nasza agresja wobec nich jako kluczowego ele-
mentu trochę zmalała. Potem zaczęliśmy się przyglądać temu, i okazało 
się, że to nie jest tak, że nie ma już problemu i że balony nadal są jakimś 
problemem. Tuż przed częścią warszawską Kuba Szreder zwołał spotka-
nie w Bęcu pt. „Jak udomowić słonie?”. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co 
się nie udało. Pierwszy raz tak otwarcie i w tak dużym gronie. Okazało się, 
że pojawiła się seria propozycji zasłonięcia słoni i nie wykonywania rady-
kalnego planu pocięcia ich na kawałki i zszycia jeszcze raz w ludzkiej ska-
li (co zaproponował Romek Dziadkiewicz). W momencie, w którym poja-
wiły się systemy naprawcze, balony przestały nas irytować. Okazało się, że 
tak naprawdę problemem było to, że wszyscy czuliśmy się w jakiś sposób 
oszukani. Projekt niby miał być partycypacyjny, uczestniczyliśmy w tych 
wszystkich spotkaniach przed, a potem okazało się, że pewne decyzje za-
padają nie wiadomo kiedy. Generalnie nikt z nas nie miał z tym problemu 
– wiadomo, że trzeba szybko podejmować decyzje, gdy ma się mało czasu. 
Ale to sprawiało, że my się odsuwaliśmy od tego projektu. Jeżeli ktoś po-
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dejmuje decyzje arbitralnie, to my nie będziemy poświęcali swojego cza-
su, no bo po co.
Okazało się, że największym problemem była odmowa uznania tego, że 
ja jako indywidualna uczestniczka KNOTa mam kłopot z tym, tym i tym. 
I że jeśli nasze uwagi są ignorowane, my przestajemy się angażować w pro-
jekt. Zaczęliśmy drążyć te problemy i zupełnie inaczej wyglądało potem 
nasze zaangażowanie w ten projekt. Co ciekawe, okazało się jeszcze, że to, 
co uznawaliśmy za spójną całość, może mieć inną twarz.

To znaczy?

KNOT jest takim typem struktury, o której Manuel DeLanda pisze, że jest 
asamblażem, czyli składa się z różnych części, które są historycznie zro-
zumiałe, ale nie są obiektywnie konieczne. Pojawiły się w procesie współ-
działania i są ustawione przez relacje zewnętrzności, czyli przez to, że ina-
czej by to wszystko wyglądało, gdyby zewnętrzność KNOTa była typową 
publicznością. Inaczej zaczęło to wyglądać w momencie, kiedy tej publicz-
ności nie było. Okazało się, że ten asamblaż elementów może się przegru-
pować i że to jest okej. A co więcej, że musi się przegrupowywać, aby ta 
struktura mogła nadal trwać. Był to moment z jednej strony porażki – nie 
udało się stworzyć takiego obiektu, który konfrontuje się z rzeczywistością 
miejską albo antagonistycznie, albo na zasadzie dostarczania rozrywki. 
KNOT jako całość okazał się potwornie kruchy. Jest to jeden z najbardziej 
kruchych projektów, w jakich brałam udział, bo jedyną rzeczą w pewnym 
momencie, która utrzymywała go razem było to, że musiał trwać, bo ina-
czej grant nie zostanie rozliczony. Nie był stabilną instytucją. Nikt poza ze-
społem technicznym jednak nie miał obowiązku być tam cały czas. Nawet 
jak byliśmy zakontraktowani na obecność, to było to bardzo luźne zobo-
wiązanie. W każdym momencie mogliśmy się włączyć i wyłączyć.

Czyli było to realizacją idei miasta plug-in, o którym często wspomina na 

przykład Krzysztof Nawratek?

Tak, w KNOTcie każdy mógł się włączyć na swój sposób i trochę czego in-
nego od KNOTa oczekiwał. Był to moment bardzo dla mnie ciekawy, bo 
pozwolił mi się skonfrontować z inną naszą fantazją na temat tego, co bę-
dzie, jak zrobimy rewolucję. Zwykle marzymy o tym, że jak już zmienimy 
miasto, państwo czy też wspólnotę, w której żyjemy, to już nic nie trzeba 
będzie robić, bo wszystko będzie się samo napędzać. To będzie taki ideal-
ny mechanizm, który bez zgrzytów będzie się reprodukować. Nagle oka-
zało się, że KNOT to mechanizm, który składa się z samych zgrzytów, i że 
tym, co pozwoli uratować to wszystko, jest zajęcie się momentami, w któ-
rych to nie styka. Niezajmowanie się tymi momentami, które są konflik-
towe i trudne prowadzi do tego, że nagle po prostu część osób, która ma 
inne zdanie, zniknie. Uświadomiło mi to, jak bardzo nie ma na to miejsca 
w systemie projektów, w którym my funkcjonujemy. Nagle okazało się, że 
należało podjąć radykalną decyzję: czy można opowiadać o KNOTcie jako 
o porażce. Czy możemy mówić o porażce czegoś, co musi zostać poddane 
ewaluacji, bo jest finansowane ze środków Unii Europejskiej i w założeniu 
miało mieć jakąś widownię, a nie miało. Były tam jakieś założenia, które 
nie zostały spełnione, tylko zmodyfikowane.

Igor Krenz, Tomek Saciłowski: Skoki przez bramkę, KNOT, 2010,  fot. Joanna Erbel

Kasia Krakowiak: Almost Amusing – Tęcza, KNOT, 2010, fot. Joanna Erbel
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I jak sobie z tym poradziliście? 

Nagle okazało się, że strach przed rozpadem został przeskoczony. Często 
jest tak, jak pisze Bruno Latour, kiedy mamy do czynienia z jakimś pro-
jektem, to mamy wrażenie, że on był od początku taki dobry i udało mu 
się przetrwać tylko dlatego, że został świetnie zaplanowany. Jest to taka sy-
tuacja, kiedy spotyka się parę osób, i stwierdza, że od samego początku 
wszystko było wiadomo. W momencie, kiedy uczestniczymy w tych pro-
jektach i zdajemy z tego relację, wiemy, że wcale nie jest tak, że na początku 
cokolwiek widać. Na początku jest mgławica różnych sytuacji: sukcesów, 
porażek, napięć i konfliktów. Potem z tego coś powstaje. Przez cały czas 
praktyki tworzenia jakichkolwiek relacji społecznych konieczna jest co-
dzienna praca. Codzienne zaniechania są zaniechaniami, które są znacz-
nie, poważniejsze niż zdajemy sobie z tego sprawę. Spojrzenie na wagę co-
dziennych działań daje inną dyspozycję poznawczą. Wykształca codzienną 
czułość i czujność przed zaniechaniami. Rewolucyjna czujność nie polega 
na rozpoznaniu momentu dziejowego, w który wskoczymy z naszym ide-
alnym projektem. To jest raczej codzienna negocjacja. Drobny gest może 
okazać się ostatnim gestem do zniesienia przez drugą stronę.

Świadomie rozwijając ten projekt i nie zważając na ostateczny sukces, może 

mogliście więcej uwagi poświęcić przemyśleniu swojej relacji z otoczeniem. 

Wiem, że było to bardzo trudne, miałam okazję przez chwilę obserwować 

KNOTa na warszawskiej Pradze.

Podczas praskiego finału, w momencie, kiedy z różnych powodów okaza-
ło się, że zabrakło nam cierpliwości, siły, żeby negocjować z zewnętrzem, 
nagle tożsamość KNOTa została określona przez jeden komunikat produ-
cencki, mówiący, że ci, którzy nie są gośćmi KNOTa powinni opuścić te-
ren. To był moment, w którym KNOT zdefiniował się jako projekt raczej 
towarzyski, elitarny, niż projekt partycypacyjny. Gdybyśmy w momencie, 
w którym przyjechała straż miejska i zaczęły się tworzyć problemy, wszy-
scy wyszli z terenu dworku Konopackiego, gdzie stacjonował KNOT, mo-
głoby być inaczej. Uznalibyśmy siebie jako kolektyw razem z mieszkańca-
mi, a nie tworzyli dystynkcję.
W KNOTcie było bardzo dużo równoległych tendencji, które wzmacnia-
ne przez pewne gesty zaczynały funkcjonować jako dominujące narracje. 
OK,  lata temu w ogóle nie było w Warszawie rowerów, ale nie było to po-
wodem żeby nie jeździć. Co więcej, czy to nie jest właśnie najlepszy powód 
do tego, by jednak jeździć i pokazać, że istnieją tacy, którzy jeżdżą na ro-
werach? W ten sposób pewna tendencja zacznie się reprodukować. Coś, co 
jest kompletnie spoza logiki systemu, może ten system przeprogramować. 
Na przykład pojawia się rowerzysta na ostrym kole z wózkiem dla dziec-
ka. Jest to taka rzecz, że osoby mające wątpliwość, czy walczyć o to, by wóz-
ki z dziećmi jeździły po ulicy, widzą, że tak można, i po kilku takich spo-
tkaniach ma się już pewność, że taka jazda jest w miarę bezpieczna. Wtedy 
można patrzeć na rzeczywistość nie jako na zinstytucjonalizowaną całość 
rządzoną regułami narzucanymi przez miasto, które można zmieniać tyl-
ko poprzez przejęcie władzy i zmianę procedur, tylko coś, co jest jakoś bar-
dziej porowate, migotliwe, podatne na zmianę poprzez mikropraktyki dnia 
codziennego.

Jakie praktyki, co masz na myśli?

Na przykład wczoraj się z tym spotkałam, wychodząc z kooperatywy spo-
żywców na Hożej w Warszawie, na którą natrafiłam rok temu. Teraz zacznę 
z tego korzystać, dzięki czemu zdywersyfikuję sobie źródła dostarczania żyw-
ności. Wiadomo nie da się kupować tam wszystkiego, ale nagle do mojego 
trybu życia wejdzie inny element, który, jak podejrzewam całkowicie poprze-
stawia mój system funkcjonowania. Po pierwsze będę spędzać czas z ludźmi, 
których spotykałam na demonstracjach, ale z którymi nie rozmawiałam na 
co dzień. Po drugie co dwa tygodnie będę musiała odpowiedzieć sobie na py-
tanie, czy korzystam z tego, że oni im przywożą te warzywa czy też sama po-
jadę pomagać sortować i przywozić. Czy mam tyle czasu, żeby to się w ogóle 
opłacało, bo jestem w domu i mogę sobie gotować, czy raczej cały czas jem na 
mieście. Poza tym, jak widzisz, że cebula kosztuje 83 grosze, a kilogram so-
czewicy 6 złotych, to trochę inaczej się patrzy na humus za 14 złotych w ilo-
ści mniejszej. Bardzo możliwe, że jak powstanie więcej takich kooperatyw, to 
zmieni to nasz stosunek do jedzenia i zmieni zwyczaje żywieniowe.
Nieraz to, co jest zgrzytem systemu, może doprowadzić do stworzenia no-
wej, lepszej formuły. Na przykład można zjazd „Swoją drogą“ potraktować 
nie jako porażkę frekwencyjną jako coś, ale co jest wartością. Tak jak teraz 
o tym myślimy, to wartością nie jest organizowanie wykładów otwartych 
dla szerokiej publiczności, lecz raczej zwrócenie się w stronę formuły sa-
mokształcenia. Czyli robienia formy warsztatowej, otwartej na wszystkich, 
ale pomyślanej dla mniejszej grupy. Próbujemy pozbyć się tej narcystycz-
nej fantazji, że oto jesteśmy jakąś awangardą.

No właśnie, a propos tej narcystycznej fantazji, przyniosłam ze sobą Sta-

dion X, który znowu czytam, i mam wrażenie, że po tych trzech latach od 

wydania jest to dużo ciekawsza książka. W tekście Claire Bishop jest taki 

wspaniały fragment mówiący o tym, że wszyscy artyści mają marzenia zro-

bienia czegoś, co jest bardziej społeczne i bardziej oparte na współpracy, 

i bardziej rzeczywiste niż sztuka. I to jest marzenie, które trwa. Ten cytat nie 

kończy się przepisem na to, jak to robić.

Nieraz to, co jest zgrzytem  →
systemu, może doprowadzić do 
stworzenia nowej, lepszej 
formuły
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To, co często zabija projekty, to jakaś fantazja, której się nie weryfikuje. 
Jak na przykład spojrzysz na warszawskie projekty Rajkowskiej, to one 
zostały przejęte. Są to projekty, które mają zmienne definicje. Palma, czy-
li Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich, już nie funkcjonuje pod swoim ty-
tułem, została wrzucona w obieg popkulturowy. Albo Dotleniacz, któ-
ry nagle okazał się być jakimś oczkiem wodnym, na co Rajkowska na 
początku bardzo się obruszała. Te wszystkie momenty, kiedy nasze po-
czątkowe fantazje nie stykają z tym, co dzieje się w rzeczywistości, to są 
właśnie te momenty, kiedy trzeba odpuścić. Jest to umiejętność, której 
większość z nas nie posiada, czy też nawet z jakiegoś powodu nie chce 
posiąść.

To jest też ciekawa rzecz w KNOTcie, że to podejście trzymania się założeń, 

które były na początku, jest totalnie błędne. KNOT pokazuje, że nie wtedy 

się projekt udaje, kiedy wszystko zostanie wykonane według planu.

Tylko wtedy, kiedy po prostu zauważasz momenty, w których coś nie sty-
ka, i moderujesz czy zmieniasz ten projekt. To jest też taki rodzaj opowie-
ści, który promuje Ola Wasilkowska przy okazji mówiania o emergencji: 
w momencie, kiedy coś projektujemy, musimy pozostawić margines, na 
którym dopuszczamy dalszy ruch, który polega na tym, że pojawia się ja-
kiś obiekt, który uważamy za brzydki. Z naszego warszawskiego doświad-
czenia wynika, że coś, co jest tak brzydkie jak Stadion X-lecia, może nagle 
stać się najbardziej seksownym obiektem w mieście. Nie będziemy w sta-
nie tworzyć tych wszystkich projektów miejskich, jeżeli sobie na to nie 
pozwolimy, jeśli nie uznamy tego, że sami musimy się zmienić w wyni-
ku tego projektu. Te wszystkie projekty grupowe to są takie formy tera-
pii grupowej. 

Porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat odbiorców działań w przestrzeni 

publicznej. Jedna z tych fantazji, która towarzyszyła KNOTowi na początku, 

to była fantazja o odbiorcach, którzy wyrażą czynne zainteresowania dzia-

łaniami. W momencie, kiedy to się nie dzieje, następuje moment frustracji, 

ale czy słusznie? Czy w ogóle to marzenie o odbiorcy jest słuszne, czy nadzie-

ja na kontakt z tym „innym” człowiekiem, którego nie znamy, który ma inne 

standardy, inaczej wygląda, ma całkiem inne życie i gdzie indziej bywa, nie 

jest skazana na porażkę?

Ja bardzo nie lubię tej fantazji. Jest to często orientalizacja Innego. Produ-
kujemy sobie tego Innego, a potem nie jesteśmy zadowoleni, bo albo tego 
innego nie ma albo nie jest taki, jak byśmy chcieli. 
 Nie wiem, jak jest w Berlinie z recepcją, bo jest to inna przestrzeń, bardziej 
oswojona, ale na przykład tym, co miało realny wpływ na Pradze, było 
otwarcie ogrodu przy Pałacyku Konopackiego. Nagle kilkadziesiąt dziecia-
ków mogło spędzać czas nie na rozgrzanej ulicy, ale na zielonej trawie. Te-
raz, jak KNOTa już tam nie ma, razem z grupą kilku osób chcemy w jakiś 
sposób zachęcić miasto do otworzenia tego ogrodu, na początku listopada 
odbędzie się też konferencja o przyszłości Pałacyku.

To taka recepcja przez brak. Nagłe zauważenie, że nie ma już czegoś.

Dokładnie tak było z Dotleniaczem, który jak zniknął, to okazało się, że na 

tyle silnie i pozytywnie skorumpował użytkowników, że oni odczuwali fi-
zyczny brak. I to, że ktoś zabrał coś, co odczuliśmy cieleśnie i o którą to 
rzecz później możemy walczyć, jest kwestią niezwykle cenną, która nie za-
wsze się udaje. Czasami się przestrzela.

Czy widziałaś to zdjęcie, które pojawiło się na blogu Agnieszki Kowalskiej 

zrobtowwawie.blox.pl: „Zatrzymać bandytów z grupy Twożywo!”. Artyści 

mogą stać się taką grupą, która jest postrzegana jako grupa stosującą prze-

moc wizualną czy przemoc partycypacyjną wobec społeczeństwa.

Ja z tym nie mam żadnego problemu. Jednak należy o tym, że to nie arty-
sta ma jakąś bezpośrednią relację ze społeczeństwem mówić. Tak napraw-
dę pomiędzy nimi znajduje się grupa mediatorów. Jak się pojawiają pro-
wokacyjne dzieła sztuki, to można zrobić dwie rzeczy: czekać, aż ludzie to 
przejmą i zaczną nadawać swoje znaczenia, albo można wykonać całą sfe-
rę działań mediacyjnych. Po to są te wszystkie gazety, czasopisma; po to, 
aby tłumaczyły, w jaki sposób można zrozumieć. 

No tak, można tu przywołać Biuro tłumaczeń sztuki Karoliny Breguły, w któ-

rym ty też uczestniczysz.

No właśnie, i to biuro pokazuje, że bardzo wiele tłumaczeń dalekich od in-
terpretacji oficjalnej jest prawomocne. Poza tym jest też kwestia projektów 
partycypacyjnych, które są tak naprawdę aroganckie. Projekty Twożywa 
to nie są projekty, które mają nas do czegoś włączać. Są to projekty, które 
mają wkurzyć, zdziwić. Nie wiadomo po której stronie jest Twożywo, czy 
ono jest lewicowe, czy może jakieś inne.

Językowe.

No tak, tylko co to jest za język i co oni komunikują, którą hegemonie oni 
wspierają. Estetycznie pewnie tę bardziej lewicową, bo to jest taka estetyka 
rosyjskiej awangardy. Gorzej jest, jak takie projekty nastawione na to, aby 
zachęcić, a są nie do użycia. Na przykład jest jedna pomocna przy myśle-
niu o mieście rzecz u Latoura, która pokazuje, że aktorzy nieludzcy też są 
aktywnymi, aktorami wchodzącymi w relację. Często się okazuje, że pyta-
nie które zadajesz tym przestrzeniom za pomocą tych projektów, nie jest 
pytaniem werbalnym. Często jest to pytanie praktyki społecznej, które jest 
przełożeniem siły. Jeżeli projekt przetrzyma różnego rodzaje negocjacje, 
testowanie, to znaczy, że jest projektem dobrym. Może się tak zdarzyć, że 
pojawi się jakiś wypasiony projekt w dzielnicy, w której nie powinien się 
pojawić, do której estetycznie nie pasuje. Taki projekt zostanie odczytany 
jako próba skolonizowania przestrzeni jakąś inną, obcą estetyką.

Tutaj dobrym przykładem jest dom Moniki Sosnowskiej na Bródnie oprote-

stowany przez sąsiadów.

Ale z drugiej strony są takie projekty jak Guma Althamera, który jest na-
stawiony na przyjmowanie ciosów. Jest to projekt przygotowany na to, że 
można się na nim zawiesić, kopnąć go. I to jest właśnie taki projekt będą-
cy mediatorem.

Ale te kontrowersje, które narosły wokół, i to niezadowolenie mieszkańców 
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Pragi protestujących przeciwko metkowaniu ich jako meneli – to też było 

ciekawe.

Co więcej, było całkowicie zasadne. Jak tamtędy przechodziłam, bo prowa-
dziłam jakieś warsztaty z grupą młodzieży i im pokazałam, że tam znajduje 
się taki projekt, to też przyszła jakaś pani, która powiedziała, że to jest skan-
dal. Z drugiej strony były gesty afirmacyjne – w zimie ktoś założył Gumie 
czapkę. Taki projekt pozwala ustosunkować się do siebie na wiele różnych 
sposobów. Możesz się nie zgodzić i go kopnąć, ktoś może powiedzieć, że to 
skandal, ale z drugiej strony, jest na tyle łatwy w obsłudze, bo przedstawia 
człowieka, że można łatwo go „ugrać”. Tak było z Dotleniaczem – był sukce-
sem bo funkcjonował na wielu poziomach, miał wiele różnych interpreta-
cji. Dla jednych był zwykłą sadzawką, dla jeszcze innych fantazją o jeżdże-
niu do sanatorium, na które się nie ma pieniędzy, dla innych był najlepszym 
projektem w przestrzeni publicznej stworzonym przez świetną artystkę. Lu-
dzie przychodzili tam z wielu powodów. Był to również projekt po prostu 
wygodny, bo miał tak świetnie zaprojektowane przestrzenie do siedzenia: 
materace, kamyki, ławki, i ludzie mogli przynieść swoje krzesełka. Każda 
taka praktyka jest próbą zapytania o to, czy ja z tym obiektem mogę prze-
bywać w jednej przestrzeni. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to taki projekt 
się po prostu niszczy. Trzeba na to uważać, trzeba być świadomym estetycz-
nie, i to jest to, czego KNOTowi brakowało. KNOT pod względem formal-
nym jako projekt wyjściowy jako ciężarówka, trzy balony i materac miejski 
był mocno problematyczny. Jedyną przestrzenią, która była pozytywnie po-
strzegana, był materac. Można było po nim skakać, trudno było go zepsuć, 
nawet, jak się wyciągnęło jedną piłkę to nie miało to znaczenia dla całości. 
No i przede wszystkim był niesamowicie wygodny.

No tak, położenie się na nim to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam po przy-

jeździe na KNOTa.

To jest taka sytuacja, że przychodzisz i wszystkie twoje zmysły są zajęte. Je-
steś taka, jakby ktoś się obejmował i masował twoje ciało. Ten materac był 
bardzo łatwy w obsłudze i dla dzieci, i dla dorosłych. Balony natomiast nie 
– jak się do nich podchodziło, to syczały. Nie było wiadomo, jak je zako-
dować i do tego jeszcze były w kolorach, które są poza rejestrem. Nawet 
w waszym biurze te kolory nie występują, chociaż myślałam, że macie tam 
wszystkie kolory świata. Te balony były ze wszech miar nie do użycia. Nie 
można było ich objąć, bo były za szerokie. Jak coś się do nich przyczepia-
ło, to od razu to coś odpadało. Nie można było wbić gwoździa, bo od razu 
uległyby zniszczeniu. Ten obiekt dawał taki komunikat, którego nie można 
było odczytać. Była też inna strona tego komunikatu – jestem tak dziwny, 
więc albo mnie odrzuć, albo mnie weź. Takie love-hate relationship.
Żeby zaakceptować KNOTa, trzeba było przyjąć go ze wszystkimi manka-
mentami. My to w pewnym momencie zrobiliśmy i zaczęliśmy się o niego 
troszczyć. Z projektu, który był bardzo poważny w Berlinie, z silnym podzia-
łem na ekipę produkcyjną i zaproszonych artystów, obserwatorów i gości, 
zmienił się w jedną wielką karawanę, w której te role są rozmyte. Teraz wszy-
scy mają obowiązek przeprowadzenia jakichś warsztatów, ale równocześnie 
mają też obowiązek zmywania talerzy. Widać też, że ludzie biorący udział 
w takich projektach nie różnią się od siebie aż tak bardzo. Część osób z eki-

py technicznej to z jednej strony specjaliści od dźwięku, a z drugiej strony 
(a czasami jednocześnie) osoby piszące doktoraty. KNOT uświadomił nam, 
że aby projekt dobrze funkcjonował, te podziały należy znieść albo podwa-
żać ich oczywistość.

Jaki jest więc pożytek z KNOTa?

Na pewno my wszyscy jako uczestnicy tego projektu byliśmy w stanie od-
być rozmowy, których nie odbylibyśmy w innych okolicznościach. Myślę, 
że teraz każdy projekt zbiorowy, w którym będziemy brać udział, będzie 
wolny od tych błędów, które popełniliśmy przy KNOTcie. Jest to więc taki 
samokształceniowy projekt, ale nie był on przeznaczony dla publiczno-
ści z zewnątrz. Muszę przyznać, że żaden projekt, w którym dotychczas 
brałam udział, tak bardzo mnie nie zmienił na wszelkich możliwych po-
ziomach. Dowiedziałam się bardzo wiele o sobie, o granicach pola sztu-
ki, mojej wiedzy i niewiedzy jako badaczki sztuki społecznej, o swoim 
polu naukowym, do którego miałam pełną ufność. Byłam w stanie poznać 
i zbadać granicę pól, których wcześniej nie dostrzegałam. 
To jest trochę tak, że projekty w lewicowe i w ogóle projekty społeczne jest 
zaangażowanych wiele osób wrażliwych społecznie, które przychodzą, bo 
mają jakąś sprawę ze światem, często antagonistyczną. Tym, co sprawia, 
że te projekty się nie udają, jest to, że ma się poczucie porzucenia, że ja 
z moją indywidualnością zostałem odrzucony. Ponieważ pole KNOTa było 

Janek Simon: Zollskulptur, KNOT, 2010,  fot. Joanna Erbel
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tak szerokie, mogliśmy się zajmować sprawami, na które normalnie nie 
zwracaliśmy uwagi. Jak na przykład w trakcie dużego sporu, który się od-
był, po tym jak mieszkańcy Pragi zostali wyproszeni z KNOTa w Pałacy-
ku Konopackiego. Czy jest to antagonizm klasowy czy nie, czy osoby, któ-
re nie mają cierpliwości do ciągłej mediacji, powinny brać udział w takim 
projekcie, i że to nie jest tak, że jeżeli odpowiedź jest negatywna, to oni są 
nie w porządku, tylko że nie mają pewnych predyspozycji. Okazało się, że 
wielu z nas ma w sobie jakąś barierę, którą trzeba przełamać. Nie można 
uznawać, że każda osoba może robić wszystko. Jeżeli ktoś dostaje histerii 
z powodu rozliczania faktur, to nie trzeba jej do tego zmuszać, ale dać jej 
po prostu inne zadanie. Na pewno ktoś inny ma taką kompulsję, że lubi li-
czyć, i z chęcią się tym zajmie.

PRZYPIS
1 Oliver Baurnhenn, Kuba Szreder oraz Raluca Voinea. 

Wsparcie redakcyjne: Piotr Kowalczyk

Joanna Erbel (ur. 1984) – socjolożka, fotografka. Pisze doktorat w Instytucie 

Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat roli aktorów nie-ludzkich 

w przemianie przestrzeni miejskich. Członkini „Krytyki Politycznej”, współ-

założycielka Stowarzyszenia Duopolis. Pracuje jako socjolożka w procesach 

konsultacji społecznych, używając metod z pola sztuki. Po mieście porusza się 

głównie rowerem. Mieszka w Warszawie.

KNOT

Nomadyczna antyinstytucja KNOT (z ang. węzeł) to mobilne, miejskie centrum 

sztuki, kultury, myśli, sportu, nauki i rekreacji. KNOT podróżował po Berlinie 

(maj 2010), Warszawie (czerwiec–lipiec 2010) i Bukareszcie (październik 2010), 

rozkładając swoje obozowisko w parkach, na byłych lotniskach, wśród miesz-

kalnych bloków, na brzegach rzek. KNOT został powołany przez przez między-

narodowy Tymczasowy Kolektyw Kuratorski, w skład którego wchodzą Markus 

Bader (raumlabor_Berlin), Oliver Baurhenn (DISK/CTM, Berlin), Kuba Szreder 

(kurator niezależny, Warszawa) oraz Raluca Voinea (E-cart.ro, Bukareszt). KNOT 

był tymczasowym obszarem wymiany, spotkań oraz artystycznych ekspery-

mentów. Mottem KNOTa było: „Łączymy wyobraźnię z rzeczywistością“. Kuba 

Szreder, jeden z kuratorów projektu opisywał go tak: KNOT knoci Warszawę, 

zaskakuje, bałamuci i mutuje miasto. KNOTowi jest równie blisko do Latające-

go Cyrku i Latającego Uniwersytetu, Wozu Drzymały i cygańskiego taboru, au-

tobusu pełnego hippisów i socjalistycznego kina obwoźnego, polowej kuchni 

i walizkowej galerii.

Pomimo tego, że KNOT nie jest budynkiem, jest konkretnym, namacalnym, 

chociaż mobilnym miejscem. Centrum KNOTa to ruchomy pojazd, z którego 

w każdej lokalizacji rozkładane są namioty, wysuwane są polowe kuchnie 

i miejskie materace.

KNOT był miejscem tworzenia i prezentacji sztuki, ale też gotowania i jedze-

nia, dyskutowania o ważnych sprawach czy zwykłych towarzyskich spotkań. 

KNOT spełnia liczne funkcje: warsztatu/manufaktury, kuchni, kawiarni, labo-

ratorium, sceny, teatru, przestrzeni mieszkalnej, dyskoteki, muzeum i archi-

wum. Ciągła rotacja gości oraz różnorodność scenariuszy użytkowania KNOTa 

przełamywała codzienną rutynę i rytuały miejsc.

Do uczestnictwa w projekcie kuratorzy zaprosili szerokie grono artystów, 

urbanistów, architektów, teoretyków i aktywistów. Zrealizowano bogaty pro-

gram działań, wystąpień, wykładów, pokazów, dyskusji, warsztatów, których 

pełen opis znajduje się na stronie projektu:

www.knotland.net

KNOT finansowany był z funduszy: European Commission Culture Program, 

Hauptstadtkulturfonds Berlin. KNOT jest częścią cyklu The Promised City / 

www.promised-city.org
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Miłość jest antynormatywna, antyspołeczna, antyrodzinna. 
Miłość jest siłą twórczą, sensem twórczości, gestem 

wyzwalania się – przeciwko rodzinie, przeciwko kulturze, 
jest ruchem wyzwalającym ku spotkaniu z drugą osobą  

–  z artystą i aktywistą Romanem Dziadkiewiczem, autorem 
projektu Romans. Kompozycja wielozmysłowa, 

rozmawia Ewa Majewska.

mi
łoś

Ć

wywrotowa
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Mam wrażenie, że w naszym rodzimym modelu neoliberalizmu, w którym 

społeczeństwo i kultura nastawione są na nieustanny wzrost produktyw-

ności i efektywności – Polacy mają podobno najdłuższe tygodniowe godzi-

ny pracy w Europie, są też najmniej szczęśliwą grupą na kontynencie, choć 

tu czasem wyprzedzają nas Węgrzy i Holendrzy – nie ma miejsca na miłość. 

Dzieje się tak z kilku powodów: albo dlatego, że miłość nie przynosi szyb-

kich, zaplanowanych i przewidywalnych rezultatów, albo dlatego, że miłość 

nie przynosi krótkoterminowych, szybkich korzyści – w neoliberalizmie, 

i tym różni się on od starszych wersji kapitalizmu, o długofalowych korzy-

ściach mało kto w ogóle myśli.

Jeden i drugi powód, o których mówisz, można streścić w bardziej ogólnej 
formule celowości, utylitarności. Miłość – i jest to koncepcja wspólna dla 
różnych opcji ideowych – np. dla niechętnie przytaczanych personalistów, 
ale też dla filozofii postsekularnej, na przykład dla Alaina Badiou – jest 
siłą wywrotową i twórczą (Mikołaj Bierdiejew). Nie jest celowa, utylitar-
na. Jest niewygodna. I to są bardzo ciekawe, wywrotowe aspekty miło-
ści. Badiou mówi o drodze świętego, rewolucjonisty, kochanka i artysty/
twórcy jako drogach do uniwersalności. No, mamy tu też blisko do per-
sonalistów i ja bym się tej bliskości nie bał, bo ich język może się przy-
dać. Ich błąd prawdopodobnie polegał na tym, że wymyślili personę, pod-
miot jako idealistyczny koncept, by później jej bronić – bronić konceptu. 
Mniej iluzjonistyczną drogą wydaje się droga tworzenia, budowania, le-
pienia podmiotowości w procesie, performatywnie, oddolnie i każdy/każ-
da z nas ma potencjalnie swoją własną drogę, chociaż w praktyce zwy-
kle korzystamy z tych lepiej wydeptanych, tych bardziej normatywnych. 
Wozimy się z biurami podróży. Ale najbardziej twórcze (tworzące pod-
miot) są te najbardziej radykalne, najbardziej antynormatywne – i wśród 
nich jest droga kochanka, droga miłości. Bo miłość jest antynormatywna, 
antyspołeczna, antyrodzinna, antyrodowa (Bierdiejew i Bataille wpadają 
w podobny ton) – miłość jest siłą twórczą, sensem twórczości (Bierdie-
jew), gestem wyzwalania się – przeciwko rodzinie, przeciwko kulturze, jest 
ruchem ujednostkowiającym, wyzwalającym ku (mówiąc językiem Gro-
towskiego) spotkaniu z drugą ujednostkowioną, wyemancypowaną osobą. 
Jest w tym dynamika transgresji, mistycyzm, święto… Jest też praca natu-
ry, ciała, zmysłów, instynktu, hormonów, która pozostaje wyzwaniem dla 
tradycyjnej opozycji natura-kultura. Niezależnie od tego z jakiej perspek-
tywy rozpatruje się tę opozycję. Dla mnie są to ciągle żywe wyzwania ży-
ciowe, emocjonalne, ale też intelektualne i artystyczne. Postulatem staje się 
czułość, czujność, czucie (wrażliwość)…

Miłość bywa też czasem utożsamiana z dość staroświecką, romantyczną wi-

zją, w której ona jest zdobywana, a on – zdobywa; czyli z wersją, która jest 

z założenia oparta na mocnym, jednoznacznym podziale płci i ról płciowych. 

Jako taka miłość w dzisiejszych czasach po prostu nie ma racji bytu – może 

być horyzontem czy punktem odniesienia, ale nie realną, realizowaną prak-

tyką.

Nie wiem, czy są to kategorie romantyczne. Są to raczej role kulturowe 
nadane przez patriarchalne społeczeństwo i konstytuowane przez wieki. 
Dzieje się tak zwłaszcza u nas, w społeczeństwie od tysięcy lat patriarchal-

nym, w którym Kościół i administracja, która niedawno wyszła z feudal-
nych relacji, podtrzymują schematy podziału władzy, podziału ról i pod-
kreślają znaczenie rodziny (rodu!) jako prawdopodobnie najbardziej 
zaciekłej siły antymiłosnej.
Od jakiegoś czasu te napięcia zaczęły mnie interesować jako źródłowe albo 
węzłowe momenty procesów zniewalania-wyzwalania się. Wiążę to z re-
fleksją nad kłopotliwą rolą i ciężarem kulturowym bycia białym, hetero-
seksualnym facetem z klasy średniej – przecież gorzej być już nie może. 
Może figura amerykańskiego prowincjusza jest bardziej groteskowa, ale 
jednocześnie ten model został już dosyć dobrze przepracowany przez 
współczesną kulturę – kino, dramat, literaturę, muzykę i sztuki wizual-
ne. Przy odrobinie świadomości społecznej powiedzieć o sobie dziś „je-
stem białym heteroseksualnym Polakiem” bez organicznego obrzydzenia 
i zawstydzenia jest trudno. Z drugiej strony chętnie wpadamy w myśleniu 
krytycznym w schemat pola i opozycyjnych ról – maskulinistyczne-femi-
nistyczne, patriarchalne-matriarchalne, prawicowe-lewicowe. Dlatego wy-
dało mi się intrygującym wyzwaniem wzięcie na warsztat mojej męskości 
jako kompleksu (w obu znaczeniach tego słowa) – psychofizycznej, men-
talnej, hormonalnej, estetycznej i społeczno-kulturowej złożoności.
A jeśli chodzi o romantyzm – może mamy różne wyobrażenia na jego te-
mat, ale ja bardziej wiążę estetykę romantyczną z zaczynem myślenia re-
wolucyjnego, ujednostkawiającego, emancypacyjnego – takiej społeczno-
kulturowej wiosny ludów, przebudzenia wobec dyscyplinującego i mimo 
wszystko elitarystycznego oświecenia, w nawiązaniu do tego, co oświece-
nie próbowało wyprzeć. Grając etymologią, można powiedzieć, że to, co 
romantyczne, odnosi się do szukania języka, środków dla tworzenia po-
jedynczych, spersonalizowanych opowieści, powieści (romansów). Waż-

Miłość jest siłą wywrotową  →
i twórczą. Nie jest celowa, 
utylitarna. Jest niewygodna
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ne, realistyczne, materialistyczne (odnoszące się do materialistycznego, 
fenomenologicznego opisu miejsc, zdarzeń i bohaterów) stworzyły kolej-
ne pokolenia, ale przeskakując do sztuk wizualnych – bez protonaturali-
zmu i odkrycia (na nowo) materialności farby np. przez Gericault, Dela- 
croix, angielskich pejzażystów czy Michałowskiego – trudniej byłoby ko-
lejnym pokoleniom wypracowywać warsztat oparty na zindywidualizowa-
nym doświadczeniu.
Idąc tym tropem, jedną z najważniejszych lekcji miłości romantycznej jest 
– z jednej strony wywrotowa, z drugiej kłopotliwa – lekcja święta, wyzwo-
lenia z codzienności. Pokonania społecznych, normatywnych, kulturo-
wych ról (idee mezaliansu, skandalu towarzyskiego, romansu, szaleństwa, 
niesamowitości jako wartości, sił transgresyjnych)…

Jeśli nawet ktoś nadal postrzega miłość w romantycznych kategoriach, zo-

stała ona do tego stopnia utowarowiona, urzeczowiona i sfetyszyzowana, 

że próba jej realizacji oznacza właściwie realizację czegoś zupełnie inne-

go niż wymarzony romantyczny ideał – oznacza określony profil zakupów, 

określony typ przeżyć i określoną postać społecznego przeżywania namięt-

ności, a nie szansę radykalnego zerwania ze światem towarów?

Fetyszyzacja i utowarowienie to jedno, chociaż wydaje mi się raczej skut-
kiem niż przyczyną problemów. Większym problemem jest nieumiejęt-
ność, a może niemożliwość przepisywania takiej koncepcji miłości na 
codzienność – niemożliwości przejścia ze święta do codzienności i tę 
szczelinę oraz niemoc wykonania samodzielnie kroku wypełniają wszel-
kie protezy, rynkowe figury fantazmatyczne, które paradoksalnie idą krok 
w krok z normatywnością postkatolickiej albo post-protestanckiej kultu-
ry pielęgnującej hierarchie, w których to, co niesamowite musi być regla-
mentowane, spychane poza codzienność – wszystkie te baśnie o kopciusz-
kach, królewnach czy 9 i pół tygodnia, to opowieści o tym samym – że 
„prawdziwa miłość” jest gdzieś indziej, jest fantazmatem, ekscesem, epi-
zodem, snem.

W obu sytuacjach miłość to rzecz zdecydowanie niemodna. Współczesne 

społeczeństwo wybiera nie tylko szybkość, ale również utowarowienie 

i przewidywalność. 

Nie wiem. Miłość jest siłą i raczej nie mieści się w kategorii modne-nie-
modne i wprowadzenie jej niewiele wnosi. Prawdopodobnie tylko to, co 
nie mieści się w tej kategorii, pozostaje stale dla niej wyzwaniem i stale jest 
potencjalnie modne. Miłość zawsze będzie modna w nadchodzącym sezo-
nie, podobnie jak śmierć.

W swojej obecnej praktyce artystycznej – nie mówię tu o konkretnych pra-

cach, ale raczej o sposobie funkcjonowania społecznego, jaki wybierasz 

i realizujesz – starasz się działać jako ktoś spoza układu społecznych norm 

i zakazów. Do projektów, w których uczestniczysz, wnosisz działania bez-

pośrednio seksualne, co wiąże się zapewne z kulturowo męskim poczuciem 

zdobywania nowego obszaru, ja czasem nazywam te twoje praktyki „Impe-

rium Romanum”, i mam wrażenie, że ma to wszystkie dobre i złe strony każ-

dego imperium. Jest inspirujące i niesie za sobą twoje „imperialne” wartości 

(tu: swoiście pojętą rewolucyjną seksualność), ale przyczynia się również do 

pojawienia się zatargów, do brania jeńców oraz ostatecznie również do ofiar 

– tych, które/ych podbijasz, a także tych, u których promocja twoich warto-

ści oraz udział w tej promocji budzi wyraźne cierpienie. Jak myślisz?

To dosyć długa droga i sporo wątków jednocześnie. Uporządkowałbym też 
pojęcia – czymś innym jest to, co miłosne, to, co seksualne i to, co erotycz-
ne. I faktycznie w ostatnim czasie pojawiają się u mnie na nowo, po latach, 
wątki erotyczne i autoerotyczne – bezwstydne przyglądanie się sobie i tym 
którzy/które chcą w takie przygody i eksperymenty wchodzić.
Zaczęło się to prawdopodobnie od Robinsona Crusoe i Imhibition – pro-
jektów w pewnym wymiarze konfesyjnych, a jednocześnie społeczno-kul-
turowych albo politycznych. Zresztą już kilka lat temu – w projektach 
warsztatowych, relacyjnych i działaniach kolektywnych odwoływałem 
się do miłości jako do modelu, laboratorium pracy kolektywnej. Zwią-
zek partnerski dwóch ciał, dwóch organizmów psychofizycznych wraz 
z jego aspektami – pełnym psychofizycznym zaangażowaniem, dynamiką/
zmiennością i reaktywnością, były modelem dla naszych praktyk kolek-
tywnych, dla zaangażowanego społeczno-politycznego działania.
Wcześniej, przez lata chętnie posługiwałem się metaforą „poszerzania pola 
dyskusji” nawiązując do słynnej przedmowy do Orientalizmu E. W. Saida 
i jego postulatu adresowanego do humanistów. W ostatnim czasie chęt-
niej posługuję się metaforami leżenia, bezwładu, poślizgu, wślizgu, dotyku 
czy patrzenia jako aktywnej, inwazyjnej czynności (obserwowania) albo 
– najważniejszej – puszczania się, uwalniania gestów, działań, sekwencji 
zdarzeń spod normatywnej kontroli. Coraz to dalsze od logiki Imperium 
Romanum, bliższe piractwu, historii oka, Romeo i Julii – pracy z uwzględ-
nieniem roli fatum, przypadku, niewiadomej, nieświadomości. Uczestni-
cząc w takich działaniach, doświadczamy wraz z partnerami i partnerkami 
– często będąc nago metaforycznie i/lub dosłownie – całkowicie demokra-
tycznego dostępu do cierpienia.

Wszystkie te baśnie  →
o kopciuszkach, królewnach to 
opowieści o tym samym – że 
„prawdziwa miłość” jest gdzieś 
indziej, jest fantazmatem, 
ekscesem, epizodem, snem
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Inaczej na to patrząc, w pewnym sensie nawiązuję ostatnio też do cza-
sów studenckich, studiów modela, ciała i siermiężnych lat 90., kiedy robi-
łem kolaże z użyciem pornografii sprowadzanej do abstrakcji (kolor cieli-
sty). Moim, trochę wstydliwym, bo dla niektórych oczywistym, odkryciem 
z ostatnich lat jest odkrycie człowieka jako świata. Długo wydawało mi się, 
że świat składa się z kombinacji przedmiotów, ludzi, zdarzeń postrzega-
nych przeze mnie – że jest jak powieść albo instalacja, którą czytam/oglą-
dam, a czasem tworzę. Taka wizja „romanocentryczna”, w której tkwi się 
w kleszczach opozycji i w napięciu między byciem biernym i czynnym, 
podmiotem i przedmiotem – chyba ciągle dosyć popularna. W ciągu ostat-
nich lat kompletnie mi się to przebudowało – teraz widzę wciąż skrawki 
setek, tysięcy opowieści dziejących się równolegle, ocierających się o sie-
bie, uwspólniających się i rozdzielających – czasem piszę jakiś krótki roz-
dział dla kogoś i mam tego świadomość, czasem piszemy coś razem, cza-
sem czytam to, co ktoś pisze, z zainteresowaniem, czasem ze znużeniem, 
czasem gram role w historiach innych, czasem pierwszo-, czasem drugo-, 
trzecioplanowe, czasem robię to świadomie, a czasem nie wiedząc nawet 
o tym. W takim patchworkowym świecie dużo więcej się dzieje, więcej 
widzę, słucham, dostrzegam sprawczość, ale też sam stałem się bardziej 
sprawczy albo pogodzony ze sprawczością mimo wszystko, bardziej bez-
pośrednio, dotkliwie dotykający, ale też boleśnie dotykany. Co najważniej-
sze, wiąże się to z cudownym poczuciem pogodzenia z wielością – staty-
stycznie bardzo mało ode mnie (i od każdego z nas zależy), a jednocześnie 
wszystko, absolutnie wszystko, co robimy, ma wpływ, wywiera skutek, 
działa… I czasem jest trochę tak, jakbym miał do dyspozycji dwie per-
spektywy jednocześnie – oprócz własnej, tę wyzwalającą – z lotu ptaka, 
z której widzę siebie jako statystę. Ale wypracowanie prawa do widzenia 
siebie z góry daje wiele nowych możliwości i rodzaj buddyjskiego spoko-
ju włóczęgi niezależnego.
W tym kontekście cierpienie, ból obok innych wartościowanych pozytyw-
ne, negatywnie czy niejednoznacznie stanów pojawia się jako jeden z waż-
niejszych skutków emocjonalnych tak rozumianego dynamicznego, wielo-
wymiarowego systemu ludzi-światów, w którym w każdej chwili następuje 
setki spięć, interakcji, akordów współdziałania. Obok uniesień, wzruszeń, 
radości, zauroczeń, podnieceń, ekstaz jest ból, smutek, cierpienie, melan-
cholia czy lęk, są one środowiskiem pracy i życia żywych organizmów, czę-
ścią każdego gestu, który wychodzi poza sferę intelektualną, odbywa się 
w przestrzeni oddziałujących na siebie emocji czy zmysłów. Dużo o tym 
rozmawiamy w ramach tego rodzaju eksperymentów, dużo się sam nad 
tym zastanawiam, ale oczywiście są to trudne sprawy i często coś mnie/nas 
przerasta, tym bardziej, że często trzeba jednocześnie wypracowywać ję-
zyk dla konceptualizacji materialistycznych praktyk. Są też momenty, kie-
dy programowo działa się „out of control”. Stąd metafora puszczania się 
– nie tyle zajmowania terytoriów, ile wyzwalania się spod normatywnych 
władz.

Och, tak! Ale to wszystko mówi wolny, niezależny podmiot, który może ja-

sno określić, co i dlaczego mu się przydarza... Tymczasem miłość w moim 

przekonaniu to też rozpoznawanie zależności, doświadczanie wielości 

również w tym sensie, że o „puszczaniu” decyduje nie tyle jednostka, ile 

sytuacyjny kontekst... Skądinąd, moim zdaniem w Polsce nie odbyła się re-

wolucja seksualna – jesteśmy krajem, w którym ludzie wstydzą się swoich 

potrzeb i często nie potrafią ani rozmawiać o seksie, ani go uprawiać; podob-

nie z uczuciami... To ma niejaki związek z miłością, ponieważ w większości 

przypadków miłość to jednak emocje, do tego związane z seksualnością. 

Myślę, że bez rewolucji seksualnej jakoś trudniej kochać. Jak uważasz?

To jest bardzo ważnym kompleksowy, interdyscyplinarny temat: lingwi-
styczny, społeczny, polityczny, psychologiczny, kulturowo-obyczajowy. 
Osobiście wolę mówić o rewolucji obyczajowej, bo nie tyle albo nie tylko 
chodzi o seksualność, ale o obyczajowość – język, kulturę gestów, mowę 
ciał, swobodę ekspresji, wypowiadania się itd. U nas wciąż króluje logika 
poczucia winy. To, co w tej logice najbardziej toksyczne i dysfunkcyjne to 
to, że odbiera, niszczy wolę działania i poczucie pozytywnej, w sensie lo-
gicznym, sprawczości. To co stało się fundamentem ideologicznej władzy 
kościoła, jest zaprzeczeniem jedynej wartościowej i realnie rewolucyjnej 
myśli chrześcijańskiej – koncepcji wolnej woli, bez której nie można my-
śleć o emancypacyjnej sile sprawczości czy twórczej sile miłości. Człowiek 
zdeterminowany logiką wina-kara, kiedy spostrzega, że jego działanie od-
nosi skutek, wpada w panikę albo euforię, mówi „to moja wina”, jest za-
skoczony że coś się udało, albo jest otumaniony poczuciem władzy, mocy 
sprawczej.
W takim środowisku emocjonalność jest podwójnie sterroryzowana  
– przez tradycje i reżim kościelny z jednej strony i pooświeceniowe od-
czarowanie, drenaż tego, co niejasne, nieracjonalne, niesamowite z dru-
giej. U nas, w kraju, który nie tylko nie przeszedł rewolucji seksualnej, ale 
też nie przeszedł oświecenia, skutkuje to biernym i czynnym analfabety-
zmem w dziedzinie komunikowania wolnej woli – nieumiejętnością arty-

Przy odrobinie świadomości  →
społecznej powiedzieć 
o sobie „jestem białym 
heteroseksualnym Polakiem” bez 
organicznego obrzydzenia jest 
trudno
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kulacji potrzeb, chęci, ale też nieumiejętnością odbierania takich komuni-
katów. Pojawiają się one czasem w wyniku czyjejś indywidualnej, często 
heroicznej pracy, i powodują u Polaka/Polki panikę, lęk i ucieczkę. Związ-
ki rozpadają się nie dlatego, że ludzie się zdradzają, ale ludzie się zdradza-
ją, bo tracą ze sobą kontakt w związkach. A fatum zdrady tylko dlatego jest 
takie destrukcyjne, bo odbywa się w środowisku, w którym rządzi poczu-
cie winy i logika winy-kary, urażonej dumy (z którą statystycznie przede 
wszystkim faceci sobie nie radzą). Kategoria zdrady prawdopodobnie nie 
jest w ogóle potrzebna – jestem z kimś w modelu monogamicznym, kiedy 
obie strony tego chcą dla siebie i dla partnera/partnerki, a nie dlatego, że 
ktoś tego ode mnie wymaga i wisi nade mną bat kary.

Mam jednak wrażenie, że tu chodzi o wyzwolenie seksualności właśnie. Że 

ta energia, to coś, co właściwie składa się na przeżycie seksualne, na seksu-

alne doświadczanie ciała, siebie i innych (nie sprowadzałabym doznań sek-

sualnych do cielesności, choć doświadczenie ciała, również własnego, uzna-

łabym tu za istotne), jest jednak specyficzne, i to właśnie to, nie cała emocjo-

nalność, potrzebuje w Polsce wyzwolenia. Emocjonalnie jesteśmy całkiem 

rozwinięci, kultura luzu i przeżycia jest jak najbardziej rozpanoszona (aż do 

obrzydliwości), jednak jeśli gdzieś są naprawdę problemy i tąpnięcia, i całe 

magazyny, czy raczej magazynki emocji, to właśnie wokół seksu. I ja bym to 

wyszczególniła oraz patrzyłabym na to jako na specyficzny obszar kultury, 

szczególnie zapoznany w Polsce.

Moim zdaniem trudno wyobrazić sobie miłość bez różnych nieprzyjem-

nych czynników typu rozczarowanie, zniecierpliwienie, lęki etc. Miłość 

jest w moim przekonaniu twórczym znoszeniem tych stanów – jeśli jestem 

w stanie bać się i potem ten lęk przekroczyć w taki sposób, że jest to rozwo-

jowe, a nie śmieszne – to mogę nabrać wrażenia, że jest to miłość. Oczywi-

ście – fascynacja i zauroczenie, piękno i pożądanie to też elementy miłości, 

niemniej  one występują także w innych sytuacjach i wcale nie zawsze są 

to sytuacje miłości. Widzę także jeszcze jedną różnicę w moim i twoim po-

strzeganiu miłości, i jest to różnica chyba związana z płciową socjalizacją 

– ja nigdy nie musiałam szukać „poszerzania projektów” czy „kolaboracji” 

– zostałam wychowana tak, że zawsze jestem w relacji. Zawsze istnieje ja-

kiś kontekst, można go oczywiście modyfikować etc. niemniej on jest dany 

zawsze. Carol Gilligan, ale też wiele feministycznych artystek, zwraca na to 

uwagę – istniejemy społecznie. Dlatego praktycznie niemożliwy jest femi-

nistyczny postmodernizm – jeśli przyjmiemy za Zygmuntem Baumanem, że 

postmodernizm to modernizm, w którym kultura wygrywa nad społeczeń-

stwem, trudno wyobrazić sobie taki feminizm, bo w feminizmie najczęściej 

na pierwszy plan wysuwa się jednak to, co społeczne...

Może sfera seksulaności, a raczej erotyzmu powinna być awangardą ta-
kiej rewolucji. Mam sporo wątpliwości, co do luzu, o którym wspominasz. 
Postrzegam go raczej bardziej jako formę – zastępczą normatywność, 
która więcej ukrywa i tłumi, niż rozwiązuje, znosi. To zazwyczaj rodzaj 
uwewnętrznienia zespołu cech, gestów z rzeczywistości medialnej, wirtu-
alnej, wyobrażeniowej niż wadzenie się czy bawienie (z) swoją cielesno-
ścią, pojedynczością – odkrywanie własnej wyjątkowości. Bo wydaje mi 
się, że zwycięstwo takiej rewolucji nie polega na kolektywnej, kompulsyw-

nej otwartości – wystrzelaniu zablokowanego magazynka, ale na swobod-
nym, spokojnym poruszaniu się w wielości. Mistrz Boba Dylana, pieśniarz 
hobo Woody Guthrie mawiał podobno: „Człowiek jest człowiekiem, za-
wsze ma powód do tego co robi”. Tego rodzaju spokój i pogodzenie się 
z rzeczywistością oraz materialistyczny pragmatyzm – branie życia, świa-
ta takiego jakim jest, torowało przez pokolenia drogę do rewolucji seksu-
alnej. Która się nie powiodła, bo chyba zbyt mocno skupiła się na sferze 
moralnej, walcząc „przeciwko”, zaniedbując przestrzeń logiki, języka (też 
swobodnej mowy ciała), gdzie wypracowuje się znaczenia, treści, sensy da-
nych postaw… Taka kompleksowa rewolucja obyczajowa wypracowująca 
w praktyczny, realistyczny (materialistyczny) sposób radykalną etykę wol-
ności, równości i solidarności/akceptacji, w ramach której każda i każdy 
z nas może być taki, jaki jest (może być whatever-manem z agambenow-
skiej „Wspólnoty, która nadchodzi”), i żyć w zgodzie ze sobą, jest nie tyl-
ko polskim wyzwaniem.

Oj, tu poszedłeś bardzo daleko, i nie do końca wiem, czy w stronę miłości, 

więc trochę zmienię temat. Czy twoim zdaniem płeć, jeśli zakładamy, że jest 

wytworem społeczeństwa i kultury, ma jakiekolwiek przełożenie na potrze-

by jednostek w zakresie miłości i seksualności? Jakie?

Nie wiem, napisałem kiedyś taki wers nigdy niedokończonej piosenki: 
„miliardy płci, a żadna nie moja”… Znam oziębłych ludzi każdej z tych 
miliardów płci. A powody bywają tak różne i kompleksowe jak powody 
samopoczucia w danym dniu. Bardzo nieufny jestem wobec każdych ka-
tegorii uwspólniających – nawet tych tworzonych w dobrej wierze i w wal-
ce, jak te konstruowane przez projekty feministyczne czy mniejszościowe. 

Marzą mi się miliardy  →
płci i miliardy nawet 
mikroskopijnej wielkości 
permanentnych rewolucji 
seksualnych
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Grzęzną one zawsze w jakiś partykularyzmach i okazuje się po chwili, że 
stają się początkiem kolejnych konfliktów i opresji. Ostatecznym wyzwa-
niem, przed jakim stoimy, jest emancypacja każdego/każdej osoby – nie-
zależnie od płci, klasy, narodowości, orientacji seksualnej, politycznej, czy 
normatywnych ograniczeń. I nie mam tutaj na myśli naiwnej ucieczki 
przed normami , ale procesualną, performatywną pracę świadomości wo-
bec nich, umiejętność ich rozpoznawania i samodzielnego określania wła-
snego, subiektywnego stosunku wobec nich.
Myślę, że w twoim pytaniu najważniejsza jest kwestia „przełożenia”, pro-
blem przekładu – tego, co wspólne, ogólne, na to, co pojedyncze, mate-
rialne, albo wyzwanie znoszenia tego rodzaju podziałów na poszczególne, 
odseparowane porządki. I miłość, wyzwalając ze wspólnoty, ujednostko-
wiając, ma moc tworzenia jednostkowych historii – będących zaczynem 
prawdziwie oddolnej wspólnotowości opartej na suwerennych wyborach, 
decyzjach (połączenia się w parę, mikrokolektyw).
W figurze miłości mamy całe spektrum znaczeń i wymiarów oraz pozio-
mów i to dynamiczne bogactwo znoszenia, o którym wspomniałaś – lę-
ków, tęsknot... Do tego dochodzą pojęcia seksualności, płciowości – moż-
na je czytać w perspektywie prób uwspólniania doświadczeń, innym 
pojęciem jest erotyzm – można czytać erotyzm w perspektywie radykal-
nej, postsekularnej jako drogę radykalnego, transgresyjnego doświad-
czenia (orgazm jest takim dziwnym stanem, który przeżywa się zawsze 
samotnie – partner/partnerka nawet gdy przeżywa go jednocześnie prze-
żywa swój orgazm, będąc świadkiem naszego). Miłość może być modelem 
wyjątku i spotkania pojedynczości.

Zbiorowy podmiot kobiecy i męski jest społecznie w jakiś sposób dany – ro-

dzimy się i jesteśmy wsadzani do gotowej szuflady, z którą potem przeżywa-

my rozmaite doświadczenia – czasem dopasowania, czasem walki. Szuflada 

kobieca jednak na wiele sposobów znajduje się poniżej męskiej, i w wielu 

sytuacjach traktuje się ją „butem”, sorry za przyziemną metaforykę. Więc ja 

mam wrażenie, że nie tworzę kategorii zbiorowej. I myślę, że to upłciowie-

nie ludzi jednak przekłada się na ich miłości...

Z kolei z orgazmem to chyba sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, 

i nie obstawałabym przy z konieczności samotnym przeżywaniem tego do-

świadczenia, bo mam wrażenie, że czasem jest jakimś bardzo specyficznym 

rodzajem właśnie wspólnego doświadczenia. Czy jeśli kobiety miałyby zro-

bić rewolucję seksualną, to zrobiłyby ją w ten sam sposób, co mężczyźni? 

Czego by twoim zdaniem żądały?

Z orgazmem też się nie upieram... Może powinienem to dokładniej zba-
dać. Myślę, że (permanentną) rewolucję seksualną powinna robić każda/
każdy, każdej płci i orientacji – i powinna to być rewolucja krocząca (nie-
przypadkowa zbieżność etymologiczna z kroczem), permanentna i per-
formatywna (jak płeć). Marzą mi się miliardy płci i miliardy nawet mi-
kroskopijnej wielkości rewolucji permanentnych i mam nadzieję, że to, co 
robię, chociaż w małym stopniu przyczynia się do tego.

Roman Dziadkiewicz (ur. 1972 w Opolu) – artysta i współzałożyciel/szef funda-

cji 36,6, komunikacyjnego kolektywu polskich artystów, teoretyków kultury, 

socjologów i aktywistów. Jego działalność ma charakter interdyscyplinarny 

i obejmuje sztukę, dociekania społeczne i kuratorskie, tradycje badawcze, dłu-

goterminowe badania, organizację warsztatów i tworzenie instalacji w opar-

ciu o archiwa. Pokazywał swoje prace jako autor instalacji, performer, akty-

wista i/lub kurator podczas indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, 

Europie i USA. Dziadkiewicz interesuje się procesem splatania sztuki i pro-

cesów twórczych w politycznym i kulturalnym kontekście, testowaniem al-

ternatywnych form uczestnictwa, dezintegracją/zanikiem dzieła sztuki oraz 

przywracaniem i redefiniowaniem historycznych/upamiętniających i wielo-

kulturowych tradycji.

W tym roku Roman Dziadkiewicz zrealizował projekt Romans. Kompozycja 

wielozmysłowa. Opisywał go tak: Istnieją trzy znaczenia słowa "romans", któ-

re przyjmuję za podstawę moich obserwacji i interwencji:

a) Epicki, przygodowy utwór literacki (w tradycji starożytnej i średniowiecznej);

b) Krótka, kameralna pieśń (w tradycji rosyjskiej i cygańskiej);

c) Krótka, przelotna miłość, zauroczenie lub związek (metafora THE KNOT).

»Romans« odnosi się także do pomysłu, procesu i choreografii splatania tego, 

co chcę zbadać i zobaczyć z wielu możliwych punktów, perspektyw i w różnej

skali – na sposób międzywymiarowy, interpersonalny, interdyscyplinarny, 

międzyzmysłowy i intersemiotyczny. Splatanie życia codziennego, małych in-

terwencji, poezji, pisania piosenek, muzycznej improwizacji, sztuki ciała, gry 

aktorskiej, performance’u, kolażu, obiektu, fotografii, tworzenia–zbierania 

i kolekcjonowania w jeden zestaw strategii. Mi słowo "romans" przywodzi na 

myśl czynności osobiste, subiektywne i wielozmysłowe (chodzenie, rozmowa, 

śpiew, pisanie, rysowanie, gotowanie, patrzenie, dawanie, myślenie, pozba-

wianie [oddechu], granie). Z kolei dłuższy, archiwalny projekt badawczy ma 

strukturę bardziej eksperymentalną, otwartą i wyodrębnioną.

.
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Chodzi o to, żeby mówić o tematach „pomiędzy” sztukami, 
żeby muzyka była tylko jedną z perspektyw widzenia danego 

problemu. A z drugiej strony – żeby namówić specjalistów 
od architektury, filmu czy sztuk wizualnych, aby spróbowali 

spojrzeć na to, czym się zajmują, z perspektywy dźwięku 
– z Michałem Liberą, socjologiem i krytykiem muzycznym, 

rozmawia Piotr Kowalczyk.
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Niedawno ukazała się po polsku Kultura dźwięku, zbiór kanonicznych 

w większości tekstów, ułożony przez Amerykanów Christopha Coxa i Danie-

la Warnera. Książka ta opowiada pewną historię współczesnej muzyki – za-

równo praktyk muzycznych, jak i teorii. Czy taka publikacja jest potrzebna? 

Jest potrzebna po to, żeby o muzyce przestali się wypowiadać wyłącznie 
ci, którym ktoś kiedyś dał do tego specjalną legitymację. Z kim nie rozma-
wiam, to prędzej czy później słyszę, że „się nie znam” albo „słucham tylko 
dla przyjemności”. Zresztą, jak przeglądam codzienne gazety, to mam wra-
żenie, że jest dokładnie tak samo – występuje albo dyskurs wtajemniczo-
nych (w mniejszości), albo naturalna reakcja obronna na ten język, czyli 
powierzchowna subiektywność typu „koncert był bardzo nudny”, „nie-
prawda, mi się podobał”. Muzyka nie jest niczym szczególnym. Być może 
najbardziej szczególne jest w niej to, że wszyscy boją się o niej powiedzieć 
cokolwiek, co miałoby związek z ich życiem. 

Co daje przyjęta perspektywa w Kulturze dźwięku – refleksja nad muzyką 

jako połączenie muzykologii, nauk społecznych, filozofii z badaniem wpły-

wu technologii?

Muzyka jest dokładnie takim samym faktem społecznym jak teatr, picie 
kawy i codzienna praca. Rządzi się oczywiście szczególną logiką, inaczej 
odnosi się do technologii niż malarstwo, inaczej buduje hierarchie niż po-
litycy. Ale fetyszyzowanie jej odrębności i wyjątkowości pozbawia nas ja-
kichkolwiek sposobów mówienia o niej.
Ta książka pokazuje setki związków, w jakie wchodzi ona z architekturą, 
ruchami tektonicznymi, płcią, dżunglą w Kostaryce, bezdzietnymi mał-
żeństwami we wczesnonowożytnej Francji, aliasingiem czy horoskopem 
madame Jonesky z Gee Court. Tak z perspektywy kompozytorów i muzy-
ków (John Cage, Edgar Varese, Aphex Twin, Derek Bailey), jak i krytyków 
oraz teoretyków (Susan McClary, David Toop, Marshal McLuhan). 

O jakim czytelniku myśleliście, zabierając się do pracy?

Prawdę mówiąc, niewiele o tym myślałem. Ta książka nie ma żadnego tar-
getu. Zdecydowałem się zaproponować serię wydawnictwu Słowo/Ob-
raz Terytoria właśnie dlatego, że dociera ono do bardzo różnych ludzi. 
W gruncie rzeczy bardzo się cieszę, że nie wiem, do kogo ona trafi – gdyby 
została wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, to bym wiedział. 

Czemu praca nad publikacją, będącą zbiorowym tłumaczeniem, zajęła aż 

trzy lata?

Ja wiem tylko tyle, że moja praca i praca tłumaczy zajęła pół roku, może 
odrobinę dłużej.

Czy wiesz, jaki procent tekstów zamieszczonych w Kulturze dźwięku po raz 

pierwszy ukazał się w polskiej wersji? 

Wcześniej tłumaczony był jeden tekst Cage’a, teksty Chrisa Cutlera, 
Umberto Eco i Murray’a Schafera, a także Luigiego Russolo i Glenna Goul-
da. W przypadku tych dwóch ostatnich zdecydowaliśmy się na nowe prze-
kłady. Reszta to premiery. Czyli 50 z 56. Od początku wydawało mi się, że 
najlepszym komentarzem jest wydanie tej książki. 

Kultura dźwięku otwiera serię wydawniczą Terytoria muzyki. Jakie kolejne 

pozycje są planowane w ramach tego cyklu? 

Bardzo zależy mi na Bruits Jacquesa Attali – to niezwykle błyskotliwa i pro-
wokująca książka pokazująca związki muzyki z ekonomią polityczną. Jest 
też bodaj najczęściej cytowaną pozycją w dziedzinie, która nas interesuje  
– tak w pozycjach akademickich, jak i w rozmowach z muzykami po kon-
certach. Mam także nadzieję, że niebawem uda się wydać Cage and Beyond 
Michaela Nymana – znakomite wprowadzenie do muzyki eksperymental-
nej, a właściwie jej komponowanego nurtu, pozycja równie podstawowa. 
Poza tym lista zawiera kilkadziesiąt tytułów, więc jeśli utrzymamy trzylet-
ni cykl, to dożyję pewnie połowy zaplanowanej serii…

Prowadziłeś na Uniwersytecie Warszawskim – konkretnie na socjologii, 

MISH i kulturoznawstwie – konwersatoria o współczesnej muzyce. Nie mia-

łeś wrażenia, że twoi słuchacze byli nieprzygotowani do refleksji teoretycz-

nej na ten temat?

Nie. Bo co to dokładnie znaczy? Przecież właściwie ja sam jestem nie-
przygotowany – nie czytam nut, nie odróżniam najważniejszych utworów 
Chopina. Oczywiście większość z tych osób miała mgliste wyobrażenie na 
temat tego, kto to jest Keith Rowe, i raczej nie znała kompletu dzieł for-
tepianowych Mortona Feldmana, choć wszyscy wiedzieli kto to jest Mark 
Rothko i Michelangelo Antonioni. Co więcej – zapewne czuliby się ob-
rażeni, gdybym podejrzewał, że nie wiedzą. Tylko w ostatecznym rozra-
chunku, co z tego? Myślę, że robili dużo, żeby przełożyć swoją wiedzę z za-
kresu teorii kultury i chodzenia do kina na mówienie o muzyce. Wiele 
z osób, które mają całe encyklopedie muzyczne w głowach, byłoby do tego 
z pewnością trudniej nakłonić.

Czy jesteś zadowolony z tych zajęć?

Interakcja nie jest najważniejsza – prowadzenie zajęć, pisanie tekstów czy 
organizowanie koncertów ma jedną wspólną cechę: bezpośrednia reak-
cja zwrotna o niczym nie świadczy. Oczywiście może być mniej lub bar-
dziej miła, ale zazwyczaj jest zwodnicza. Ważniejsze, żeby komuś kiedyś 
połączyły się te wątki z innymi rzeczami w życiu. A o tym zazwyczaj nie 
wiem.

Być może najbardziej  →
szczególne w muzyce 
współczesnej jest to, że 
wszyscy boją się o niej 
powiedzieć cokolwiek, co 
miałoby związek z ich życiem 



126     notes.64 CZYteLniA CZYteLniA notes.64      127

Nie wiem, czy pytanie o poziom refleksji nad muzyką w Polsce jest w ogóle 

uzasadnione, jeśli wziąć pod uwagę to, że edukacja artystyczna w Polsce po-

zostawia wiele do życzenia na każdym właściwie odcinku. No, ale być może 

takie inicjatywy jak magazyn „Glissando”, przyciągające międzynarodową 

publiczność festiwale muzyki współczesnej (Unsound, Sacrum Profanum, 

Warszawska Jesień) czy działalność Fundacji 4.99, którą współtworzysz, 

organizującej wiele wydarzeń muzycznych, to oznaka, że ta sfera krytyki 

artystycznej ma się całkiem nieźle, nawet ponad stan, czyli poziom ogólnej 

muzycznej świadomości społeczeństwa. Jak to oceniasz?

Jest bardzo źle i bardzo dobrze zarazem. Że źle to wiadomo – nie ma ksią-
żek, media są średnio rozgarnięte w temacie itd. Ale jeśli dyskurs ten jest 
tak wątły, to znaczy, że trzeba go stworzyć niemal od podstaw – nie ma 
więc żadnych kolein; ustawionych interpretacji czy gotowych kategorii. 
Czy może być bardziej angażująca i równocześnie ryzykowna sytuacja? 
Z drugiej strony, jak słusznie sugerujesz, dyskurs to nie tylko słowa – to 
także to, gdzie, dlaczego i na jakich warunkach dystrybuowana jest muzy-
ka. Ciekawe, że wspominasz o Sacrum Profanum i Unsound, dzieciach Fi-
lipa Berkowicza, czyli człowieka, który przejdzie do historii jako ten, który 
przeobraził muzykę w narzędzie marketingowe miasta. Bo w telewizorze 
będzie program raz do roku, ściągnie setki osób i zapełni hotele w okolicy, 
zaprosi się pana z ważnej gazety z Anglii, który potem napisze o spacerze 
po Sukiennicach. A program festiwalu na pewno będzie bez zarzutu. I tak 
co roku o tej samej porze – najlepsze orkiestry i „zespoły, o których się 
mówi”. Wszyscy powinni być szczęśliwi. Tylko pamiętaj – nie jedź do Kra-
kowa tydzień po festiwalu, bo nie trafisz na żaden koncert. Bo już turyści 
wyjechali i nie ma co trwonić pieniędzy na bieżącą działalność kultural-
ną. Maciej Nowak napisał ostatnio tekst pt. Pieprzę festiwale, a którego mu 
szczerze zazdroszczę i pod którym chętnie zbierałbym podpisy na ulicach. 
Jeśli jest coś w dyskursie muzycznym w Polsce, co naprawdę mnie przera-
ża to właśnie to – że muzyka zacznie funkcjonować na zasadzie festiwali 
– całkowicie przewidywalnego, wydzielonego czasu, kiedy cała normalna 
rzeczywistość jest zawieszona, żeby przez chwilę o niej zapomnieć. W Kra-
kowie, oczywiście. 

Jednym z twoich ostatnich zainteresowań jest życie i twórczość Corneliusa 

Cardew. Co takiego ważnego dla ciebie czy szczególnie interesującego jest 

w jego postaci?

Dokładnie to – że jest „postacią” czy „osobą” w pierwszej kolejności; póź-
niej dopiero artystą, kompozytorem czy politykiem. Moim zdaniem Car-
dew jest tym dla muzyki, czym dla filmu i sztuk wizualnych jest Derek 
Jarman. Zajmuje całkowicie osobną pozycję, która do nikogo innego nie 
należy i nikt nie jest w stanie jej przejąć. Najpewniej dlatego, że mało kto 
zaryzykowałby tyle, ile on odrzucił. Był złotym dzieckiem angielskiej 
awangardy, które krok po kroku orientowało się, jak wiele w założeniach 
tej muzyki jest gry pozorów i utrwalania najgorszych hierarchii przypi-
sywanych zwykle tzw. tradycji. Kulturalnie więc odwracał się co kilka lat 
na pięcie i wymierzał tym, którzy już prawie mieli go za swojego, jedno-
znaczne „nie”.

W 2007 roku miał miejsce minifestiwal Cardew, który współorganizowałeś. 

W te wakacje w Domu Pracy Twórczej Wigry doszło do polskiej premiery 

pełnego wykonania The Great Learning, jego dzieła „awangardy dla amato-

rów”. Również brałeś udział w organizacji tego wydarzenia. Czemu właśnie 

ten utwór? Jak wypadło całe przedsięwzięcie?

2007 to było prawie DIY. Właściwie nie miałem budżetu, ale przyjechało 
parę osób z Londynu, włącznie z jego synem, i przez tydzień udało się za-
grać bardzo różne utwory – od wczesnych i eksperymentalnych po póź-
ne pieśni rewolucyjne. A w Wigrach było trochę jak na koloniach. Ale to 
jest część gry. The Great Learning to utwór genialny w swej ekonomicz-
ności. Cardew stworzył 9-godzinną kompozycję, rozporządzając kilko-
ma parametrami i wykorzystując je do cna: dużę liczbę osób (amatorów 
i profesjonalistów – w Wigrach ok. 60 osób), przestrzeń z jej akustyką i de-
synchronizację. Wszystkie one mają charakter tyleż kompozytorski, co 
socjologiczny, co czyni z niego, moim zdaniem, audio-socjologa wytwa-
rzającego pewne środowisko w tym właśnie podwójnym sensie. Prawdę 
mówiąc, wydaje mi się, że Cardew napisał utwór, którego nie da się wyko-
nać poprawnie i to zetknięcie z czymś, wobec czego można tylko ponieść 
porażkę, jest właściwym znaczeniem jego tytułu. Czyli kolonie...

Działalność Cardew można interpretować jako sprzeciw wobec takiego a nie 

innego kształtu instytucji kultury, metod produkcji muzyki w tym wypadku. 

To przynajmniej wynikało z pierwszej odsłony poświęconego mu 3-miesięcz-

nego seminarium w ramach Uniwersytetu Krytycznego. Czy mógłbyś opo-

wiedzieć o okresie współpracy z Karlheinzem Stockhausenem?

Cardew był na przełomie lat 50. i 60. jego asystentem przy pisaniu Carre  
– monumentalnego utworu na cztery chóry, cztery orkiestry i czterech dy-
rygentów, w którym widział zdegenerowaną formę modernizmu w mu-
zyce. To jest dokładnie ta muzyka, która miała być „nowa”, a która kon-
serwowała wszystko, co najgorsze w muzyce „starej”. Profesjonalizacja 
i funkcjonalizacja muzyków, a także komplikacja samego utworu posu-
nięte zostały do takiego stopnia, w którym wszystko się rozpada, pomimo 
użycia narzędzi, które miały zapewnić koordynację (partytury, dyrygenci 
itd.). W sytuacji tej okazało się, że za podziałem pracy nie ma tak napraw-
dę nic innego niż naga władza próbującego zapanować nad wszystkim 
kompozytora, ślepo egzekwującego swoją wolę i uniemożliwiającego jaką-

The Great Learning  →
Corneliusa Cardew to utwór, 
którego nie da się wykonać 
poprawnie. Jest to zetknięcie 
z czymś, wobec czego można 
tylko ponieść porażkę
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kolwiek współpracę muzyków. Stockhausen jest taką właśnie figurą muzy-
ki awangardowej – zdobywcy nowych terenów, których odkrycie ma uza-
sadnić jego XIX-wieczny imperializm. 

Czy zgodzisz się z tym, że właśnie aspekt instytucjonalny to najważniejszy 

wątek twórczości Cardew?

Nie. Instytucje są tylko instytucjami. Myślę, że przypisuje się im zbyt duże 
znaczenie, zwłaszcza w dziedzinie muzyki, gdzie tzw. niezależność nadal 
bywa ślepo i naiwnie kultywowana. Nie jest tajemnicą, że Cardew do koń-
ca życia występował na festiwalach, które krytykował. Ważniejsze jest to, 
jako kto tam jeździł i w jak znikomy sposób wpływało to na jego modus 
operandi. Mam wrażenie, że ci, którzy naprawdę wiedzą, czego chcą, nie 
mają z instytucjami większych problemów – mają je odpowiednio zlokali-
zowane na swojej mapie mentalnej i wiedzą, kiedy można sobie na coś po-
zwolić a kiedy nie. W takich sytuacjach to jest kwestia wyłącznie intuicji. 

Jesteś pomysłodawcą cyklu wykładów Krew na liściach prezentowanych 

w pomorskiej Zachęcie – skąd tematy wykładów takie jak: Postęp / Schoen-

berg, Ciało / Henri Chopin, Przemysł / Throbbing Gristle, Subwersja / Nega-

tivland – jakiego rodzaju refleksję wokół muzyki chcesz w ten sposób oży-

wiać?

Tematy to mainstream nauk społecznych, a nazwiska to klasycy muzyki 
XX wieku, którzy do tych tematów w swej twórczości się odnoszą. Aże-
by to było jeszcze bardziej „inter” na każdym spotkaniu jest jedna oso-
ba, która się zajmuje muzyką, i jedna, która specjalizuje się w innych sztu-
kach / dziedzinach wiedzy. Chodzi więc o to, żeby mówić o tych tematach 
„pomiędzy” sztukami, żeby muzyka była tylko jedną z perspektyw widze-
nia danego problemu. A z drugiej strony – żeby namówić specjalistów od 
architektury, filmu czy sztuk wizualnych, aby spróbowali spojrzeć na to, 
czym się zajmują z perspektywy dźwięku. Bo oni też zazwyczaj zaczynają 
od „ja się nie znam” i „ja słucham muzyki tylko dla przyjemności”.

Michał Libera (ur. 1979 w Dąbrowie Górniczej) – socjolog, krytyk muzyczny 

i organizator wydarzeń związanych z muzyką eksperymentalną (m.in. plain. 

music, Song Is You, Playback-Play), redaktor serii muzycznej w wydawnictwie 

Słowo / Obraz Terytoria. Publikował w „Jazz & Classics”, „Kulturze Współcze-

snej”, „Glissandzie”. Mieszka i pracuje w Warszawie. W listopadzie i grudniu 

kontynuowane będą dwa prowadzone  przez niego cykle spotkań – semina-

rium poświęcone Corneliusowi Cardew w ramach Uniwersytetu Krytycznego 

(Nowy Wspaniały Świat, wtorki: godz. 16.00, 2.11, 16.11, 30.11, 7.12) oraz wykła-

dy Krew na liściach. Muzyka jako teoria społeczna (Narodowa Galeria Sztuki 

Zachęta, Warszawa, wtork: godz. 18.00, 23.11 i 14.12).  

http://krewnalisciach.blogspot.com

http://patakaind.blogspot.com

http://cardewseminarium.blogspot.com

Profesjonalizacja  →
i funkcjonalizacja muzyków, 
a także komplikacja samego 
utworu posunięte zostały do 
takiego stopnia, w którym 
wszystko się rozpada pomimo 
użycia narzędzi, które 
miały zapewnić koordynację 
(partytury, dyrygenci itd.) 

Wykonanie The Grat Learning Corneliusa Cardew, DTP Wigry, 2010, fot. Dominika Wróblewska
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W czasach PRL-u Polska była czołowym eksporterem wiedzy 
architektonicznej i doświadczenia zdobytego podczas 

powojennej odbudowy kraju do krajów tzw. Trzeciego Świata. 
Zaowocowało to niesamowitymi realizacjami w Ghanie, Nigerii, 

Iraku. O projekcie odkrywającym tę interesującą przeszłość 
z jego autorami, Łukaszem Stankiem i Piotrem Bujasem, 

rozmawia Krzysztof Gutfrański.
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Opowiedzcie proszę o źródłach projektu, który podczas tegorocznego festi-

walu „Warszawa w budowie” przyjął formę wystawy PRLTM oraz sympozjum 

dotyczącego eksportu wiedzy z krajów socjalistycznych dla postkolonialne-

go Południa. Co było punktem wyjścia dla tego większego od samej wystawy 

założenia?

ŁUKASZ STANEK: Projekt ten jest częścią większego projektu badawczego re-
alizowanego w ETH w Zurychu1 przy współudziale kilku innych instytucji, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Berlage Institute z Rotterda-
mu i Casco z Utrechtu. W jednym zdaniu: dotyczy on produkcji powo-
jennej architektury i urbanistyki wynikających ze spotkania między so-
cjalistycznym Wschodem i kapitalistycznym Zachodem na globalnym 
Południu. Ogólniej rzecz biorąc, projekt ten jest próbą spojrzenia na ar-
chitekturę z okresu zimnej wojny bez redukcji jej, z jednej strony, do pew-
nej ideologii i warunków społeczno-ekonomicznych, a z drugiej strony 
bez traktowanie architektury wyłącznie jako typologii formy, czy techni-
ki, niezależnej od sytuacji historycznej. Poza dychotomią między architek-
turą jako ideologią a autonomią architektury, ten projekt opowiada szereg 
historii, które nie zostały opowiedziane nie tylko ze względu na trudności 
w dostępie do archiwów, ale także dlatego, że nie pasowały do dominują-
cych narracji dotyczących architektury z tamtego okresu.

PIOTR BUJAS: Wraz ze wzrostem zainteresowania architekturą powojenną, 
widzimy obecnie zainteresowanie polską architekturą ostatnich paru de-
kad, która dotychczas była często rozważana w odniesieniu do utartych 
opinii na temat Polski Ludowej. Jak okazuje się z przeglądu powojennych 
czasopism, zdecydowana większość prezentowanych projektów nigdy nie 
była publikowana, ale również sposób organizacji pracy eksportowej spe-
cjalistów nie był też szerzej znany. Dotyczy to szczególnie architektury re-
alizowanej poza granicami kraju. Dla nas zbieranie materiałów dla tego 
projektu było procesem odkrywania zależności pomiędzy autorami, insty-
tucjami, tworzącymi połączenia personalne lub instytucjonalne, oraz me-
todami składającymi się na całość transferu wiedzy i polskich rozwiązań 
technologicznych do krajów postkolonialnych. Projekt stara się również 
sytuować polską twórczość tego czasu w szerszym, międzynarodowym 
kontekście dyskutowanych, globalnych problemów takich jak np. zimna 
wojna. Dotychczasowa reprezentacja polskiej architektury w tym kontek-
ście była – w moim przekonaniu – bardzo niewielka.

ŁS: Wprowadzenie tego materiału do międzynarodowej dyskusji na temat 
zimnej wojny, umożliwi bardziej zniuansowane ujęcie relacji między pra-
cami architektów i urbanistów z obu stron żelaznej kurtyny. Ta relacja jest 
najczęściej traktowana w porządku reprezentacji oraz konkurencji i dlate-
go uprzywilejowanymi przykładami w historiografii architektury są wy-
stawy światowe zdominowane przez pawilon amerykański i pawilon so-
wiecki. Jednak nasz projekt pokazał, że poza konkurencją – na przykład 
z takimi firmami jak Doxiadis Associates, popieranymi przez Fundację 
Forda i Kongres Wolnej Kultury – polscy architekci i urbaniści byli za-
angażowani w różne, bardzo pragmatyczne, formy współpracy z architek-
tami z innych państw socjalistycznych oraz z państw kapitalistycznych, 

a także, oczywiście, z administracją i specjalistami lokalnymi. I tak, na 
przykład, pokazywany na wystawie projekt terenów targowych w Gha-
nie Jacka Chyrosza i Stanisława Rymaszewskiego powstał przy współpra-
cy z brytyjską firmą konsultingową, a aluminiowa konstrukcja okrągłego 
pawilonu wejściowego została wykonana w Wielkiej Brytanii. Tej właśnie 
współpracy i konkurencji będzie dotyczyło sympozjum w Berlage Institu-
te, które organizuję w listopadzie tego roku w Rotterdamie, tego będą do-
tyczyć także wystawy w Utrechcie i Zurychu w 2011 roku.

Skąd wynikało zapotrzebowanie i wiedza o doświadczeniu polskich archi-

tektów?

ŁS: Myślę, że jest to efekt całego szeregu czynników, które musimy różnico-
wać z zależności od czasu i miejsca. Czymś innym były projekty zagranicz-
nych architektów w Bagdadzie wczesnych lat 50., a czymś innym projekty 
po 1958 roku, gdy Irak wystąpił z Paktu Bagdadzkiego. W ramach nasze-
go projektu zadajemy szereg pytań dotyczących globalnych sieci dystrybu-
cji wiedzy w okresie zimnej wojny. Jakie były kanały dystrybucji informa-
cji o pracach polskich architektów i urbanistów? W jaki sposób następowała 
produkcja renomy tych projektantów? Jak funkcjonowały instytucje łączą-
ce popyt na pracę intelektualną w krajach postkolonialnych z architektami 
i urbanistami w Polsce? Jakie były geopolityczne warunki dla kontraktów za-
wieranych przez centrale handlu zagranicznego, takie jak POLSERVICE?
Jak podkreślał Tadeusz Barucki w swoim wystąpieniu podczas sesji w cza-
sie „Warszawy w budowie”, uczestnictwo polskich architektów w między-
narodowych konkursach były bardzo ważne dla budowania ich renomy.  
Na przykład, sukces polskich architektów w konkursie na ośrodek kul-
turalny w Leopoldville (Kinszasa/Kongo) pod koniec lat 50. przełożył 
się na szereg zaproszeń do krajów Afryki Zachodniej. Na pewno istot-
ną rolę w eksporcie polskiej architektury i urbanistyki odegrały insty-
tucje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. 
Pod auspicjami ONZ warszawscy architekci i urbaniści pracowali nad 

Pojęcie „Trzeciego Świata”:  →
wprowadzono w latach 50. 
Nie chodziło o ranking 
z pierwszym, drugim i trzecim 
miejscem, ale o „trzecią 
drogę” między Stanami 
Zjednoczonymi i Związkiem 
Radzieckim
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Masterplan Bagdadu, zlecenie otrzymane w wyniku międzynarodowego przetargu wygranego 
przez Miastoprojekt Kraków, państwowe biuro projektowe odpowiedzialne m.in. za projekt 
i budowę Nowej Huty, 1967, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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szeregiem projektów, m.in nad programem odbudowy Skopje po trzę-
sieniu ziemi (1963), którego dyrektorem był Adolf Ciborowski. Kolej-
nym aspektem były zagadnienia geopolityczne: większość omawianych 
na wystawie państw w okresach, których dotyczył nasz projekt, były kra-
jami nominalnie socjalistycznymi, usiłującymi wykorzystywać do swo-
ich celów przestrzenie pomiędzy dwoma globalnymi blokami. To w tym 
sensie wprowadzono w latach 50. pojęcie „Trzeciego Świata”: nie cho-
dziło o ranking z pierwszym, drugim i trzecim miejscem, ale o „trzecią 
drogę” między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Z wie-
loma z tych krajów Polska zawierała szereg umów handlowych, które 
stanowiły podstawę dla kwot indywidualnych i zbiorowych kontraktów 
zawieranych przez centrale handlu zagranicznego z architektami, urba-
nistami i inżynierami.

Zastanawiam się, na ile ta realizacja snów polskich architektów i urba-

nistów była kontynuacją linii rozwojowej polskiej architektury moderni-

stycznej lat 20. XX wieku. Niektóre rozwiązania sugerowały to, co Kenneth 

Frampton nazwał „krytycznym regionalizmem” w architekturze. To jest też 

pytanie o szeroko rozumiane przygotowanie tych osób, dla których był to 

pierwszy pozaeuropejski wyjazd.

ŁS: Ta architektura była częścią większego powojennego przemyślenia 
i transformacji modernizmu czy modernizmów, rozumianych nie jako 
pewien skodyfikowany system, ale jako sieć pojęć, budynków, ludzi, in-
stytucji, czasopism w latach 20. i 30. XX wieku. To przemyślenie miało, 
w dużym stopniu, miejsce w europejskich koloniach w pierwszych powo-
jennych dekadach, gdzie zasady modernizmów, sformułowane w Europie 
Środkowej, Zachodniej i Północnej, były poddane rewizji. Trzy wątki wy-
różnione przez Maxwella Fry i Jane Drew w książce Tropical Architectu-
re in the Humid Zone (1956), czyli klimat, kwestie materiałów i technolo-
gii oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców, wyznaczyły trzy wielkie tematy 
tych rewizji, które w dużym stopniu wyprowadziły architekturę poza mo-
dernizmy.
Jeśli pytasz o przygotowanie architektów, to trzeba podkreślić, że często 
nie mieli oni wpływu na to, gdzie wyjeżdżali; dostawali propozycję wyjaz-
du, na którą najczęściej przystawali. Jeden z architektów opowiadał mi, że 
dostał propozycję wyjazdu na Kubę, ale gdy przyjechał do biura POLSE-
RVICE’u, urzędnik, który miał przeprowadzić tę sprawę, wyszedł na kawę, 
a inny urzędnik dostał właśnie zlecenie na Syrię, i w rezultacie ten archi-
tekt wyjechał do Aleppo. W tym sensie to przygotowanie mniej dotyczyło 
konkretnych miejsc, ale raczej doświadczenia projektowania miasta jako 
całości w ramach wielobranżowych czy interdyscyplinarnych zespołów. 
Elementem tego doświadczenia była zdolność przeprowadzenia badań 
i samodzielnego zbierania informacji, co było często niezbędne w pań-
stwach, do których polscy architekci jeździli, gdzie często brakowało pod-
stawowych map, statystyk, norm budowlanych i tak dalej. Zdaniem wielu 
architektów i urbanistów, z którymi rozmawiałem, to empiryczne podej-
ście do projektowania miasta wyróżniało Polaków spośród innych specja-
listów pracujących na tym samym obszarze.

Meczet, Zafarania (Irak), projekt: Aleksanedr Markiewicz, 1962, fot. dzięki uprzejmości Aleksandra 
Markiewicza
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PB: Różnica pomiędzy tymi podejściami była wyraźna, i co podczas sesji 
doskonale pokazał wykład Christine Boyer. W irackich projektach głów-
ny konkurent Polaków – Constantinos Doxiadis, prezentował późnofunk-
cjonalistyczną szkołę projektowania miasta opartą na wskaźnikach i to 
było do tej pory najbardziej rozpoznanym aspektem realizacji takich jak 
masterplan Bagdadu. Natomiast polscy architekci i urbaniści, ze wzglę-
du na doświadczenia przedwojennej polskiej szkoły architektury, konser-
wacji czy też wspomnianych doświadczeń powojennej odbudowy miast, 
przywozili zupełnie inny bagaż doświadczeń związany z pracą w złożo-
nym, bardzo różnym kontekście historycznym, nie zaś pracy abstrahującej 
od lokalnej specyfiki bądź opartej o aprioryczne założenia.
Wracając jeszcze do wątku motywacji wyjazdów polskich specjalistów: 
jedną kwestią był dostęp do pracy i możliwość oderwania się od polskich 
ograniczeń – ten polityczny i materialny czynnik był bardzo ważny, z dru-
giej strony ci ludzie byli świetnie przygotowani do pracy, dążyli do reali-
zacji swoich ambicji zawodowych. Zatem była to jedna z wiodących mo-
tywacji, o jakich usłyszeliśmy w rozmowach z architektami – taki wyjazd 
oznaczał pracę przy ambitnych i kompleksowych projektach, a więc swe-
go rodzaju spełnienie snów.

ŁS: Trzeba też dodać, że zwrócenie uwagi przez polskich architektów na 
specyfikę miejsca, ale też tożsamość, historię, pamięć, wynikało z do-
świadczenia II wojny światowej i odbudowy kraju. To podejście zostało 
wyrażone na pierwszych konferencjach CIAM (Międzynarodowy Kongres 
Architektury Nowoczesnej) z późnych lat 40. i początku 50. W ramach 
tych kongresów polscy, ale też włoscy architekci mówili o znaczeniu ob-
razu miasta, uczestniczyli w dyskusjach dotyczących „serca miasta” i roz-
wijali pojęcie monumentalizmu, wprowadzone do dyskursu CIAM przez 
Giediona, Serta i Legera. Zanim opadła żelazna kurtyna, polscy architekci 
mieli bardzo wyraźny głos i żywo uczestniczyli w ramach międzynarodo-
wych struktur, w tym CIAM-u.

Jak wyglądała recepcja tych realizacji? Kilka z nich zyskało światowy roz-

głos.

ŁS: Działalność Miastoprojektu-Kraków w Iraku jest niewątpliwie historią 
wielkiego sukcesu, gdzie jeden projekt następuje po kolejnym, zamówie-
nie za zamówieniem, od lat 60. do 80. Oczywiście trzeba mówić o różnych 
poziomach recepcji tych projektów, od międzynarodowego rozgłosu, czę-
sto krótkotrwałego, przez docenienie prac polskich architektów i urbani-
stów na poziomie administracji państwowej i lokalnej, wreszcie po opinie 
mieszkańców, których, na tym etapie naszego projektu, nie znamy. Zna-
miennym przykładem jest tu projekt suku (tragowiska) autorstwa Danu-
ty Mieszkowskiej z zespołem Miastoprojektu-Kraków, który został przy-
gotowany dla konkretnej lokalizacji w Bagdadzie i później przekształcony 
w projekt typowy, powielany w wielu miejscach. Ogólny program i dys-
trybucja funkcjonalna tego budynku została zaakceptowana, głównie ze 
względu na to, że silnie opierała się na zastanych praktykach życia co-
dziennego...

PB: ...i specyficznej rutyny życia w tamtej kulturze, co było możliwe dzięki 
konsultacjom społecznym i pracą prowadzonym często w wielu regionach 
oraz inwentaryzacjach.

ŁS: Jednocześnie ten zwrot ku empirycznemu podejściu do projektowania 
powoduje napięcie między modernizmem – rozumianym jako zestaw pre-
ferencji formalnych, zasad projektowania, systemu wartości – a zachod-
nim modelem modernizacji, zakładającym emancypację kobiety czy nu-
klearną strukturę rodziny.

Były jednak projekty bardzo odważne, jedną z takich realizacji są propozy-

cje meczetów Aleksandra Markiewicza, które były jedną z odważniejszych 

i bardziej innowacyjnych interwencji na polu architektury sakralnej islamu.

PB: Wspomniana realizacja jest przetworzoną interpretacją typu i formal-
nej typologii minaretu, a więc jest czymś więcej niż tylko nawiązaniem do 
lokalnej architektury. Takie podejście bywa określane jako „krytyczny re-
gionalizm” i wydaje mi się, że jest to dobra atrybucja. Ale jeśli mówimy na 
przykład o projektach Miastoprojektu-Kraków, realizacjach „typowych”, 
jak szkoły, przedszkola czy wspomniany suk, wydaje się, że można zauwa-
żyć, że i one wychodzą poza rozwiązanie problemów funkcjonalnych, czy 
spełnienie pryncypiów architektury tropikalnej. Poprzez aktywną posta-
wę w budowaniu miejsca dla wpisanych w lokalne tradycje społeczności 
zbliżają się do architektury wernakularnej. Proponują jednak wspomnia-
ną lokalną wersję uniwersalnej modernizacji, w takim sensie w jakim opi-
sywali ją Lewis Mumford w The South of Architecture, czy Kenza Boussora 
lub Alan Colquhoun. Istotne dla tych projektów jest też włączenie metody 
prefabrykacji, umożliwiającej tanie uprzemysłowione powielanie. Realiza-
cje takie jak wspomniany minaret Markiewicza jest przykładem oryginal-
nej autorskiej aplikacji zachodniego modernizmu do lokalnych potrzeb.

ŁS: Jeśli w moim wykładzie przyporządkowałem ten projekt do krytycznego 
regionalizmu, to używałem tego pojęcia w tym sensie, w jakim Frampton 

Architekci często  →
nie mieli wpływu na to, 
gdzie wyjeżdżali. Jeden 
z architektów dostał 
propozycję wyjazdu na Kubę, 
ale urzędnik odpowiedzialny za 
sprawę wyszedł akurat na kawę 
i w rezultacie ten architekt 
wyjechał do Syrii 
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przejął je od Alexandra Tzonisa i Liliane Lefaivre, to znaczy jako pewien 
rodzaj mediacji między globalną cywilizacją technologiczną i elementa-
mi specyficznymi dla kultury lokalnej. Jednocześnie, takie projekty jak me-
czet Markiewicza prowokuje pytanie o to, co można nazwać skalą miejsca, 
na którą forma architektoniczna odpowiada. Co jest kontekstem dla takich 
budynków: konkretna dzielnica, miasto, region, kraj? Czy też może kontek-
stem jest architektura arabska jako całość – tak było często nie tylko w przy-
padku architektów zagranicznych, ale także dla wielu architektów irackich, 
szukających na początku lat 60. tożsamości architektury irackiej w kulturze 
arabskiej, ale niekoniecznie islamskiej. Skala kontekstu jest pierwszą decy-
zją, jaką architekt musi podjąć, i takie projekty badawcze jak Ogólny Pro-
gram Mieszkaniowy dla Iraku pod koniec lat 70. uwrażliwiały architektów 
na to, że kontekst kulturowy jest elementem decyzji architektonicznej.

Zostając przy tym wątku – kończy się imperium socjalistyczne, Polska prze-

chodzi tzw. transformację, większość z tych osób zostaje tam na zawsze, 

niektórzy wracają. W latach 80. i 90. powstają w Polsce bardzo dziwne bu-

dynki użyteczności publicznej, kościoły. Wiadomo też, że w Polsce kształcili 

się studenci z tamtych krajów, przenosząc ponownie wiedzę do siebie, jed-

nak co z tych doświadczeń wróciło do Polski?

ŁS: Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nasz projekt po-
kazuje, że pojęcie sieci ma charakter fundamentalny dla zrozumienia archi-
tektury powojennej. Większość architektów i urbanistów, o których mówimy, 
po powrocie do kraju, nadal pracuje zawodowo, natomiast kontakty z kraja-
mi południowymi prawie w zupełności ustały. Fakt – mamy obecnie polskie 
projekty w Libii, spotkaliśmy się z architektami, którzy pracują tam dzisiaj, 
nawet kontynuują wcześniejsze prace, często krytycznie podchodząc do do-
konań swoich starszych kolegów. Niemniej większość z tych kontaktów usta-
ło, mimo olbrzymiej kompetencji, doświadczenia i know-how, ponieważ za-
brakło instytucji, które wiązały te kompetencje z zapotrzebowaniem.
Po drugie, mówiąc bezpośrednio o wpływie doświadczenia pracy w kra-
jach postkolonialnych dla polskiej architektury lat 80. i 90., mam na my-
śli, że wpisuje się on w krytykę architektury modernistycznej i funkcjonali-
stycznej urbanistyki od lat 60., a potem w nurt postmodernizmu. Ważnym 
tematem w tej krytyce było przemyślenie formy architektonicznej i odkry-
cie – lub odkrycie na nowo – komunikacyjnej roli formy architektonicznej, 
która nie jest po prostu wynikiem czynników klimatycznych czy technicz-
nych. Jednym z bardziej interesujących doświadczeń, jakie mieliśmy w trak-
cie tego projektu, były spotkania z kilkoma architektami, którzy w Polsce 
byli autorami bardzo dobrej architektury późno modernistycznej, podkre-
ślającej haptyczne cechy materiału, drewna, cegły, kamienia. Ci sami archi-
tekci, wyjeżdżając do takich miejsc jak Kuwejt i Dubaj, najwyraźniej zmie-
nili swoje zainteresowania i skoncentrowali się na komunikacyjnej funkcji 
architektury. Architektura zaczyna być traktowana jako znak i na przykład 
bank zostaje zaprojektowany w formie sztabek złota (ten projekt nie był po-
kazywany na wystawie, może uda się go zaprezentować w ramach następnej 
edycji). Z czego to wynika? Z zafascynowania postmodernizmem jako no-
wym sposobem myślenia o architekturze? Czy może z konieczności szyb-
kiego objaśnienia projektu klientowi z innego kręgu kulturowego?

Co jest kontekstem dla  →
takich budynków: konkretna 
dzielnica, miasto, region, 
kraj? Czy też może kontekstem 
jest architektura arabska jako 
całość?

Suk/targ, Irak, projekt: Miastoprojekt-Kraków, kierownik zespołu projektowego: Danuta 
Mieszkowska, 1978–1983, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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PB: To pytanie jest o tyle ważne, że dla mnie osobiście był to jeden z ciekaw-
szych wątków, jakie pojawiły się w toku pracy nad projektem. To, w jaki 
sposób polska architektura postmodernistyczna lat 80. tworzona bardzo 
często przez tych samych ludzi, była wynikiem bezpośrednich doświad-
czeń zawodowych, ale też: doświadczenia przebywania tam, podróż, ob-
serwacji różnic kulturowych. W środowisku architektów krakowskich 
można znaleźć przykłady realizacji z lat 80. znaczących dla Krakowa, któ-
rych formalne rozwiązania można rozumieć lepiej, z zupełnie innej stro-
ny, odnajdując tam niemal te same formy, które znajdujemy w projektach 
eksportowych. Ponieważ polskie firmy otwierały lokalne biura na miejscu, 
przyczyniało się to do możliwości pracy z lokalnymi specjalistami. Pola-
cy byli również zapraszani na lokalne uczelnie jako wykładowcy, wnosząc 
nowe kompetencje do wcześniejszego sposobu kształcenia. Z drugiej stro-
ny znamy przykłady prac magisterskich dotyczących omawianych krajów, 
stworzonych przez pochodzących z nich studentów kończących studia na 
polskich uczelniach.

Jak przedstawiają się dalsze plany rozwoju tego przedsięwzięcia?

ŁS: Poza sympozjum w Rotterdamie i wystawami w Utrechcie i Zurychu, 
mamy nadzieję, że będziemy mogli rozwinąć ten projekt w ramach ko-
lejnej edycji festiwalu „Warszawa w budowie”. Jednym z tematów będzie 
rola doświadczenia pracy w krajach postkolonialnych dla architektów pro-
jektujących architekturę w Polsce w ostatnich trzydziestu latach. Trzeba 
podkreślić, że Bagdad w latach 70. i na początku lat 80. był czymś porów-
nywalnym z Berlinem lat 90. Bagdad był miejscem, w którym testowano 
nowe pomysły w architekturze, był nazwany „laboratorium postmoderni-
zmu”. A był to Bagdad, w którym pracowali polscy architekci.

Wiem, że myśl Henriego Lefebvre’a nie była bezpośrednio inspiracją dla tego 

przedsięwzięcia, jednak ta podbudowa metodologiczna na głębszym pozio-

mie gra rolę niebagatelną.

ŁS: Teorii produkcji przestrzeni Lefebvre’a i jej znaczeniu dla architektury 
i urbanistyki będzie poświęcona moja książka, która ma się ukazać na wio-
snę przyszłego roku w University of Minnesota Press. Podstawowym ar-
gumentem Lefebvre’a jest to, że przestrzeń społeczna nie może być trakto-
wana jako homogeniczne medium, ale raczej jako relacja między trzema 
elementami: rzeczywistością materialną, reprezentacjami i symbolami oraz 
praktykami społecznymi i życiem codziennym. I jeśli od samego początku 
myśli się o architekturze w ramach procesów społecznej produkcji prze-
strzeni – jako pewnej relacji, a nie pewnej rzeczy – to dychotomia, od której 
zaczęliśmy– między architekturą jako ideologią i architekturą jako formą  
– jest nie do utrzymania. W tym sensie teoria Lefebvre’a była ważna dla 
tego projektu.

PRZYPIS
1 Eidgenőssische Technische Hochschule Zűrich (Szwajcarski Federalny Instytut Tech-
nologiczny w Zurychu) – Institut fűr Geschichte und Theorie der Architektur (GTA)

Piotr Bujas – ukończył architekturę, projektowanie i intermedia (Kraków, 

Antwerpia). Pracował naukowo w ramach projektów związanych z nowymi 

metodologiami rewitalizacji i zarządzaniem wiedzą w Katedrze Architektury 

Środowiskowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz jako ar-

chitekt w Belgii, Holandii oraz Polsce.

Jako praktyk projektowania interesuje się szczególnie aplikacją alternatyw-

nych metod oraz narzędzi analitycznych dla strategii aktywizacji przestrzeni. 

Autor prac i projektów badawczych dotyczących architektury wczesnomo-

dernistycznej, polityki przestrzennej, budowli inżynieryjnych: fortyfikacji no-

wożytnych. Projektant książek i systemów komunikacji wizualnej. Autor prac 

wykorzystujących nowe media (oprogramowanie, sieci) ale też dawne techni-

ki obrazowania (fotografia, footage).

Łukasz Stanek – ukończył architekturę i filozofię, w Krakowie, Weimarze 

i Münster. Po obronieniu doktoratu na Wydziale Architektury Uniwersytetu 

Technicznego w Delft i stypendiach badawczych w Jan van Eyck Academie 

(Maastricht) i Institut d’Urbanisme de Paris, obecnie pracuje w Instytucie 

Teorii i Historii Architektury na Uniwersytecie Technicznym (ETH) w Zurychu. 

Publikował na temat postsocjalistycznej urbanizacji oraz teorii produkcji 

przestrzeni Henri Lefebvre’a. Jego książka na temat teorii Lefebvre’a, architek-

tury i urbanistyki zostanie wydana w 2011 roku przez University of Minnesota 

Press. Współzałożyciel czasopisma „Footprint – Delft School of Design Jour-

nal”. W Berlage Institute w Rotterdamie jest odpowiedzialny za program ba-

dawczy state-space, który dotyczy roli państwa we współczesnych procesach 

produkcji przestrzeni.

www.south-of-eastwest.net

Tereny Międzynarodowych Targów Handlowych w Akrze (Ghana), projektanci: Jacek Chyrosz 
i Stanisław Rymaszewski, ukończone w 1967 r., fot. Stanisław Rymaszewski, dzięki uprzejmości 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
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Za literami stoją ludzie, ich historie, moment, w jakim się 
znajdują. Ten społeczny aspekt widzenia typografii jest 

w projektowaniu fontów dla mnie najbardziej intrygującym 
elementem – z Marianem Misiakiem, grafikiem i typografem, 

autorem łacińsko-arabskiego kroju pisma Timeline, rozmawia 
Bogna Świątkowska.
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Co właściwie widzisz w literach i projektowaniu fontów?

Najciekawsze jest to, że po tym, jak otworzysz w FontLabie, programie do 
pracy z fontami, kilkaset fontów, porównasz, gdzie załamuje się jaka litera 
i zrozumiesz większość tych wizualnych zależności oraz konwencji, nagle 
może okazać się, że nie tylko same litery i kształty są intrygujące. Wszystkie 
ograniczenia i przyzwyczajenia dotyczące procesu czytania mogą zmusić 
do głębszej analizy tego, co za tym stoi, i skąd się one biorą. Bo dlaczego my 
czytamy od prawej do lewej, a nie odwrotnie, bądź z góry na dół? Dlaczego 
na znakach drogowych są tylko kroje bezszeryfowe albo dlaczego w Kam-
bodży, gdzie oficjalnie używa się skryptu khmerskiego, w komputerze do 
dyspozycji są tylko dwa fonty, nie ma więcej, podczas gdy w naszym kręgu 
kulturowym dwa nowe fonty publikowane są tygodniowo? Te i kilka innych 
pytań pozwoliły mi zrozumieć, że cała ta zajawka ciekawa jest także dlate-
go, że za literami stoją ludzie, ich historie czy moment, w jakim się znajdu-
ją. Jest to społeczny koncept patrzenia na typografię i, jak by to nie brzmiało 
dziwnie, w projektowaniu fontów jest to dla mnie intrygujący element.
Poza tym, jak pewnie w większości zawodów, tak i w tej wąskiej dziedzinie, 
jest żargonik, ciekawe środowisko, historie i to też jest fajne. Słyszałem też, że 
nie istnieje projektant krojów pism bez poczucia humoru – coś w tym jest.

Ostatni rok spędziłeś w szkole w Wielkiej Brytanii. Czego się tam nauczyłeś?

Pojechałem do Anglii, bo fajna pogoda, nie pada itp. A tak na serio, to spę-
dziłem rok w absolutnie nietypowej i jedynej w swoim rodzaju szkole, na 
Wydziale Typografii i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie w Reading. 
Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie w typografii osiągnięto tak wyso-
ki poziom ekspercki. Budynek przepełniony jest ogromną liczbą kolekcji, 
maszyn, czcionek i materiałów związanych z drukarstwem. Nie na wszyst-
ko jest miejsce, więc część tych czasem bardzo cennych rzeczy stoi po pro-
stu na korytarzach, tworząc integralną część wydziałowej infrastruktury, 
a wszystko jest do dyspozycji studentów. Znajdziesz tam XVI-wieczną pra-
sę, jeden z ostatnich funkcjonujących w Wielkiej Brytanii monotypów, ar-
chiwum Isotype, jeden z największych zbiorów wzorników czcionek i do 
tego wszędzie dookoła kadra, która jest najbardziej nerdowym środowi-
skiem, jakie w życiu spotkałem. Miałem często wrażenie, że ci ludzie wie-
dzą na temat swojego zawodu wszystko i że w życiu nigdy nie spali, żeby te 
informacje zebrać. To promieniuje, więc pewnie trochę nauczyłem się być 
tacy jak oni. A tak naprawdę, realizując program i samodzielnie projektując 
rodzinę czcionek, zdobyłem wiedzę bardzo praktyczną na temat tego, jak 
pracować z oprogramowaniem, technologią OpenType, jak budować i roz-
wijać workflow. Nauczyłem się też krytycznego patrzenia na litery w szer-
szym kontekście.
Ciekawe było zmierzenie się z teoretyczno-naukowymi zadaniami, jakimi 
był pisemny esej i dysertacja na temat związany z projektowaniem krojów.
Reading uczy pokory, wyciszenia i skupienia, jest takim trochę miejscem 
odosobnienia, bo samo miasteczko jest małe i nic ciekawego się w nim nie 
dzieje. Ja osobiście miałem z nim kiepską relację. Londyn jest blisko, ale 
nie ma czasu na jeżdżenie tam, bo kurs jest bardzo intensywny i pochłania 
z każdym miesiącem więcej czasu. Do tego stopnia, że w momencie, w któ-
rym się kończy, myślisz, że większe ciśnienie nie istnieje.

Fonty projektuje się nie  →
dla czytelników czy zwykłych 
odbiorców, ale dla grafików 
i art dajrektorów, bo to oni 
kupują fonty - zwykły odbiorca 
kupuje po prostu książkę czy 
gazetę

Marian Misiak, Timeline, 2010
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Twoja praca końcowa odnosiła się do egzotycznego tematu pisma arabskie-

go. Skąd to zainteresowanie? Jak zamierzasz je wykorzystywać?

Jako integralny komponent rodziny czcionek, którą realizujesz jako swo-
ją pracę, w szkole obok łacińskiego wymagany jest skrypt niełaciński. Wy-
dział dysponuje fachowcami z tej dziedziny, wybór skryptu należy do 
ciebie. Ja zaprojektowałem skrypt arabski. Pracę teoretyczną postanowi-
łem pogłębić badaniami. Jako że mój arabski projekt jest pismem o ma-
łym kontraście modulacji, jest prawie monolinearny, w uproszczeniu moż-
na by powiedzieć, że jest arabskim Sans Serifem, pismem bezszeryfowym  
– coś jak Helvetica. Nie istnieje wiele tego typu fontów w typografii arabskiej, 
stąd brak publikacji, źródeł i informacji na ten temat. Co ciekawsze, jeśli ten 
typ czy styl jest w miarę nowy dla tego skryptu, w porównaniu do alfabetu ła-
cińskiego nie wszystko jest tak jasno ustalone. Są miejsca, gdzie brak standar-
dów i konkretnych rozwiązań. Spuścizna kaligrafii arabskiej i islamskiej jest 
jedną z najbardziej bogatych i kompleksowych w naszej cywilizacji w ogó-
le. Paradoksalnie nie znajduje to odbicia w drukarstwie czy świecie fontów 
z wielu powodów kulturowo-religijnych. Tego typu procesy doprowadziły do 
momentu, który aktualnie obserwujemy, czyli do modernizacji skryptu arab-
skiego. Wydawało mi się to na tyle niezwykłe, że postanowiłem w temacie 
poszperać. Nie obyło się też bez wizji lokalnej. Pojechałem do Syrii, Jordanii, 
Palestyny i wróciłem z dłuższą listą pytań niż ta, którą miałem przed wyjaz-
dem. Jeździłem i spotykałem grafików, ludzi pracujących z literami. Odwie-
dzałem małe studia graficzne i duże agencje. Wszystkie moje wywiady i roz-
mowy co do jednej, przeciągały się względem ustalonego czasu spotkania, bo 
ten temat angażował i wciągał rozmówców. Na kolejne spotkania byłem za-
zwyczaj spóźniony, bo wcześniejsze się przedłużyło, niektórzy spotykali się ze 
mną dodatkowo następnego dnia i ciągnęliśmy temat. To było niesamowite.
Tak więc moja praca opisuje pojawienie się nowego stylu monolinearne-
go w typografii arabskiej, który na starym kontynencie zwiemy bezszery-
fowym, a który pojawił się pod koniec XIX wieku, zaś w świecie arabskim  
40 lat temu. Te informacje zebrane podczas pisania zamierzam wykorzystać 
choćby w nowych projektach. Chciałbym zrobić więcej arabskich fontów.

Chwilowo jednak pracujesz ,przygotowując druki dla polskich instytucji kul-

tury. Jak wykorzystujesz swoje doświadczenia w praktyce?

Myślę, że to jest pewnego rodzaju wygoda zajmować się fontami i projekto-
waniem graficznym zarazem. W pewnym sensie można powiedzieć, że fon-
ty projektuje się nie dla czytelników czy zwykłych odbiorców, ale właśnie 
dla grafików i art dajrektorów, bo to oni kupują fonty – zwykły odbiorca 
kupuje po prostu książkę czy gazetę. Przy projektowaniu dla polskich insty-
tucji typograficzne doświadczenie przydaje się na pewno. Czasem zastana-
wiam się jednak czy polskie instytucje w ogóle stać na kupowane fonty?

To ciekawy wątek, bo przecież tworzenie fontów, czyli krojów pisma, to cała 

gałąź przemysłu, nie tylko artyzm. Czy są już fabryki fontów?

Coś w tym stylu rzeczywiście istnieje. Są to raczej olbrzymie sklepy, w któ-
rych można znaleźć i kupić tysiące krojów, jak FontShop, Linotype. Sklepy 
te działają w sposób zbliżony do korporacji, są oddziały, gazetki promocyj-
ne, walka o rynek. Samo projektowanie pozostaje jednak w dużej mierze 

Najciekawsze procesy dzieją  →
się poza skryptem łacińskim  
– zmiany takie, jakie zachodzą 
np. w Indiach czy świecie 
arabskim, mają żywiołowy wpływ 
na kulturę wizualną tamtych 
krajów i regionów

fot. Marian Misiak
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sprawą indywidualną. Jeśli weźmiesz jakikolwiek font, zazwyczaj będzie 
stała za nim jedna osoba, bardzo rzadko zespół. Po drugiej stronie bizne-
sowej barykady są małe studia, które oferują często bardziej odważne, eks-
perymentalne czy sprofilowane projekty, w jednym z takich miejsc w przy-
szłym roku dostępny będzie mój font.
To, co mówisz o przemyśle, kojarzy mi się też z tym jak fonty teraz powsta-
ją, bo da się to mocno zautomatyzować i olbrzymią ilość pracy wykonuje 
komputer. Zrobisz trzy podstawowe wagi, super light, regular i extra bold, 
a to, co pomiędzy, wyekstrapoluje dla ciebie algorytm w ilości jakiej chcesz. 
Skrypt powkłada znaki diakrytyczne wszystkich języków europejskich 
w odpowiednie miejsca, a FontLab pomoże ci zbudować funkcje OpenTy-
powe. Zagadnienia techniczne nie są teraz problemem, jak to było na po-
czątku ery dygitalnej. Problemem jest teraz jakość i oryginalność projektu. 
Nie jest łatwo zaproponować coś nowego, zwłaszcza jeśli chodzi o tak moc-
no obarczony konwencjami i przyzwyczajeniami proces czytania, ale z dru-
giej strony, czy tak samo nie jest w każdej dziedzinie projektowania?

Jako entuzjasta pewnie trzymasz rękę na pulsie typografii, tego, co teraz się 

dzieje interesującego w projektowaniu fontów. Co cię szczególnie fascynu-

je, jakie są najciekawsze twoim zdaniem tendencje?

Moim zdaniem najciekawsze rzeczy dzieją się w tak zwanej typografii nie-
łacińskiej. Już sama nazwa (używana powszechnie w angielskim – non-la-
tin typography) zdradza wiele, bo pokazuje jak łacińskocentryczne jest my-
ślenie w tym rodzaju projektowania. Ale to tylko jeden aspekt.
Mówiąc, że najbardziej interesujące procesy mają miejsce poza skryptem 
łacińskim, nie twierdzę, że tu nic się nie dzieje, bo dzieje się dużo. Jednak 
takie zmiany, jakie zachodzą np. w Indiach czy świecie arabskim, mają nie-
porównywalnie bardziej żywiołowy wpływ na kulturę wizualną tamtych 
krajów i regionów. To tam toczą się gorące dyskusje na temat kształtów, 
edukacji i kierunków. Z tego punktu widzenia w typografii łacińskiej od 
100 lat nie dzieje się nic.
Kolejne nowe zjawisko to tak zwana multiscript typografia, czyli projektowa-
nia krojów, które swoim zasobem znaków pokrywają więcej niż jeden skrypt 
– zazwyczaj łaciński. Myślę, że tu w najbliższych latach będzie działo się wie-
le, bo powstaje zapotrzebowanie na tego rodzaju towar. Jest tak z kilku po-
wodów, głównym jest wymiana i interakcja pomiędzy krajami i kulturami. 
Powstaje więcej dokumentów i sytuacji, gdzie wiele skryptów występuje sy-
multanicznie – oznakowania lotnisk, systemy informacji miejskiej, formu-
larze, opakowania produktów. Świat reklamy i duże międzynarodowe firmy 
budujące swój styl wizualny w krajach, gdzie działa inny skrypt, to kolejny 
stymulator, patrz Coca-Cola, Fed Ex i wiele innych. Z tym wszystkim wią-
że się pytanie projektowe, jak robić takie rzeczy, żeby każdy skrypt zachował 
swoje cechy, a przy okazji, żeby razem działały dobrze. Czasem może to być 
bardzo skomplikowane, kiedy wchodzi w grę w inny kierunek pisania, inne 
tło historyczne i poziom rozwoju skryptu i społeczności. Tych drobnych 
pytań jest bardzo wiele. Co np. zrobić, jeśli nie istnieje tak zwana kursywa 
(italic), a jest tak na przykład w arabskim czy hebrajskim i wielu skryptach 
indyjskich. Choć popularna jest w świecie łacińskim, czy jest sens w ogó-
le zastanawiać się nad nią, skoro w innym skrypcie taka tradycja w ogóle 

Powstaje więcej dokumentów  →
i sytuacji, gdzie wiele 
skryptów występuje 
symultanicznie – oznakowania 
lotnisk, systemy informacji 
miejskiej, formularze, 
opakowania produktów

nie istnieje? Okazuje się, że tak, bo powstają frankensteiny, które przenika-
ją i zaczynają być używane w tych krajach. Typograficznie wrażliwi łapią się 
za głowy. My mamy w uproszczeniu dwa style typograficzne style: nazwijmy 
to antykwę i wspomiany italic, który jest bliską pochodną pisma ręcznego. 
Każdy z nich ma swoje miejsca i zasady stosowania. W arabskim takich pod-
stawowych stylów w kaligrafii jest mniej więcej siedem. I jak ogarnąć to teraz 
w sytuacji komputerów i oddalenia od pisania ręcznego? Ten olbrzymi po-
tencjał poddany jest teraz dyskusji z jednej strony, a z drugiej strony nie ma 
tak wielu projektantów krojów w krajach arabskich. Dlatego te moje rozmo-
wy podczas wyjazdu nie miały końca. Pojechałem znaleźć odpowiedź na py-
tanie czy pewne nowe zjawiska zostały zaakceptowane, ale odpowiedzi nie 
dostałem, bo to wszystko dzieje się teraz, ścierają się podejścia i kierunki.
Sytuacja wygląda tak, że większość fontów tworzonych na potrzeby krajów 
spoza kręgu łacińskiego powstaje z komponentem łacińskim. To jest kolej-
ne pytanie, jak to zrobić dobrze, żeby taka stylowa koegzystencja była fair, 
bo wiele jest przykładów, gdzie wpływ kształtów łacińskich jest za duży i au-
tomatycznie narazić się można na krytykę i posądzenia o imperializm, laty-
nizację itp. Tak naprawdę nie jest to wcale efekt nowy, bo w początkach dru-
karstwa większość czcionek niełacińskich zostało odlanych w Europie.
Jako projektant bardzo chętnie widziałbym efekt odwrotny, i chciałbym 
skorzystać z tego momentu i wzbogacić kształty naszych liter lub kon-
wencje łacińskie o osiągnięcia innych skryptów. To skomplikowane, ale 
na pewno możliwe.

Marian Misiak (ur. w 1981 w Ostrawie) – ukończył socjologię na Uniwersytecie 

Warszawskim i projektowanie krojów pism na Wydziale Typografii i Komu-

nikacji Wizualnej na Uniwersytecie w Reading (UK). Pracował w Londyńskim 

Researchstudio Neville’a Brody'ego, pełnił funkcję zastępcy dyrektora arty-

stycznego projektu prasowego „Polska The Times”. Aktualnie współpracuje 

głównie z instytucjami związanymi z kulturą, zajmuje się typografią multi-

scriptową i projektowaniem krojów pism. Reprezentuje połowę tandemu pro-

jektowego BerszMisiak.

www.berszmisiak.com
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Krytyka nie może realizować wielkich celów z rozmaitych 
powodów. Z kolei instytucja, nawet jeżeli nie może realizować 

wielkich celów, jest organizmem, który skrywa w sobie 
dynamikę, ruch, ciągłe przekształcanie się. Uważam, że praca 

w instytucji jest ciekawsza – z Kubą Banasiakiem, do niedawna 
krytykiem sztuki, a teraz właścicielem warszawskiej Galerii 

Kolonie, rozmawia Alek Hudzik.
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Czy krytyka straciła swoją siłę na rzecz instytucji?

Twoje pytanie zakłada, że miała, co tracić, ale ja nie jestem tego taki pe-
wien…

 W którym momencie stwierdziłeś, że to właśnie w instytucjach jest większy 

potencjał niż w krytyce?

Nie wiem, w którym dokładnie momencie, to był raczej proces – ale przy-
puszczam, że inaczej rozumiemy słowo „potencjał”. Otóż zazwyczaj wią-
że się ono z projektem (np. przywracania do obiegu twórczości zapo-
mnianych artystów), wizją (np. dotyczącą wizualnej oprawy instytucji) 
czy misją (np. popularyzowania sztuki) danej instytucji, a więc z czymś 
z gruntu monumentalnym. Stąd blisko już do pomysłów dotyczących tak 
zwanego „zmieniania rzeczywistości”. Tymczasem dla mnie słowo „poten-
cjał” oznacza zupełnie coś innego.

Co?

Jak powiedziałeś, przestałem już wymagać od krytyki realizowania wiel-
kich postulatów. Wymagałem ich, ale już nie wymagam. Fakt, że wybie-
ram instytucję, nie wynika więc z tego, że instytucja może realizować ja-
kieś wzniosłe cele, którym nie podołała krytyka. Doszedłem do wniosku, 
że krytyka nie może realizować wielkich celów niejako a priori i z rozma-
itych powodów. Z kolei instytucja, NAWET jeżeli nie może realizować 
wielkich celów, jest organizmem, który – moim zdaniem – skrywa w so-
bie dynamikę, ruch, ciągłe przekształcanie się. Jednym słowem, uważam, 
że praca w instytucji jest ciekawsza. I to jest ten potencjał. Czy to dużo, czy 
mało? Dla mnie dużo.

Dlaczego nie wymagasz już od krytyki wielkich celów?

Bo to nie ma sensu. Jak wiadomo, im głębiej w las, tym więcej drzew  
– im dłużej pisałem i im dłużej obserwowałem „kuchnię” świata sztuki, 
tym bardziej byłem przekonany, że krytyka niczego nie zmienia. Zapy-
tasz dlaczego. Odpowiem, że istnieje wiele powodów, ale najważniejsze to 
te historyczne: tak już się nasze dzieje potoczyły, że nie mieliśmy mocnej 
sztuki, a w związku z tym mocnych instytucji, a w związku z tym moc-
nej krytyki, a w związku z tym mocnego społecznego umocowania sztuki.  
Tu prym wiodły (i wiodą) literatura, teatr, kino… A jak dana dyscyplina 
nie jest umocowana kulturowo, to krytyka jej dotycząca nie może być moc-
na. Krytyka artystyczna stanowi martwy obieg w tym sensie, że przekonu-
je przekonanych, nie wychodzi poza przypisane jej ramy. Istnieją oczywi-
ście medialne fenomeny, mody na danego artystę czy nurt, ale to nie jest 
krytyka. Niemniej jest w tej regule jeden wyjątek: krytyka „zmienia świat”, 
jest intelektualnie płodna wtedy, gdy funkcjonuje w czasach „granicznych”, 
w momencie zmiany parametrów sztuki swojego czasu. Moim zdaniem ja 
trafiłem na taki właśnie czas – wielokrotnie pisałem o tym, jak i dlaczego 
zmieniła się w Polsce w ostatnich kilku latach nie tylko sztuka, ale także jej 
instytucje, społeczne umocowanie itp. Tyle że ten szczególny moment do-
biegł już końca, po rewolucji nastała restauracja – i tu już nie ma miejsca 
na pracę krytyka, przynajmniej jeśli zdefiniujemy jego zadanie tak, jak ja je 
definiuję. Pozostaje bieżące opisywanie kolejnych wystaw i wydarzeń, ale 

Galeria składająca się  →
z obcych ludzi nie ma sensu, 
ale nie ma też sensu galeria, 
która powstała tylko dlatego, 
że skrzyknęła się paczka 
znajomych. Optimum to zgrana 
paczka bardzo dobrych artystów 
i to właśnie nasz przypadek

„warstwy tektoniczne” sztuki, jej warstwa „meta”, jest już zaskorupiała, za-
stygnięta. Możemy tylko opisywać to, co na powierzchni. Chciałbym jed-
nocześnie zaznaczyć, że moja ocena jest tylko i wyłącznie moja – nie chcę, 
aby zabrzmiało to, jak umniejszanie roli innych krytyków, ich pracy. 

A więc jako krytyk zdefiniowałeś konkretną artystyczną sytuację. Czy jest to 

możliwe w przypadku galerzysty?

Wszystko jest możliwe – istnieją różne modele, różne postawy. Ale w two-
im pytaniu kryje się chyba założenie, że ja chciałbym, żeby było to możli-
we. Tak nie jest.   

A zatem jaki masz cel, prowadząc galerię?

Chcę, żeby na styku relacji artysty, galerzysty i widza powstało intelektu-
alne skrzenie. 

W jaki sposób?

Najprostszy z możliwych: poprzez pokazywanie dobrych wystaw i stwo-
rzenie dobrej atmosfery. Jak widzisz, znowu mówię o „małych” celach, 
więc może jeszcze kilka słów wyjaśnienia. W ostatnich dwóch dekadach 
najważniejsze galerie prywatne wykonywały pracę – czy też część pracy  
– dużych instytucji publicznych. Działo się tak z różnych powodów – to te-
mat na osobną rozmowę – niemniej w wyniku takiego, a nie innego kształtu 
naszej sceny artystycznej powstało (tak mi się wydaje) przekonanie, że gale-
rie komercyjne to instytucje publiczne w wersji mini. A przynajmniej do-
brze, żeby tak było. Tymczasem społeczne cele małych galerii sprowadza-
ją się do popularyzowania sztuki w kraju i za granicą (również w ramach 
targów) i zwiększania tzw. „świadomości” widzów poprzez pokazywa-
nie wystaw. I bardzo dobrze, to szczytny postulat i sam się pod nim pod-
pisuję – po to między innymi powołaliśmy Stowarzyszenie 40 000 Ma-
larzy. Tyle że to instytucje publiczne dysponują wielkimi pieniędzmi  
(np. na badania i promocję) i strukturami. Chcę przez to powiedzieć, że moje 
„cele”, „plany” itp. dotyczą tylko i aż stworzenia intrygującego programu na 
wysokim poziomie. Galeria to przede wszystkim artyści i wystawy ich prac. 
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No właśnie, artystów reprezentowanych przez Galerię Kolonie obserwowa-

łeś jako krytyk, prawda?

Tak, ale nie wszystkich. Na przykład twórczości Katarzyny Przezwańskiej 
nie zdążyłem „poznać” w pogłębiony sposób – odwrotnie niż Tymka Bo-
rowskiego czy Pawła Śliwińskiego. Jeszcze inaczej było z Normanem Leto, 
którego twórczość tak naprawdę poznałem stosunkowo niedawno, dziś 
widzę, że wcześniej to była raczej intuicja. 

Czy w doborze artystów ważny był dla ciebie klucz towarzyski? 

Klucz towarzyski… Brzmi okropnie. Powiem tak: galeria składająca się 
z obcych ludzi nie ma sensu, ale nie ma też sensu galeria, która powsta-
ła tylko dlatego, że skrzyknęła się paczka znajomych. Optimum to zgra-
na paczka bardzo dobrych artystów i to właśnie nasz przypadek [śmiech]. 
Moim zdaniem „technokratyczne” galerie, w których wybór artystów do-
konywany jest „na zimno”, zawsze będą miała, mniej siły, wigoru niż te, 
które cementuje coś więcej (chociaż oczywiście nie wykluczam, że w Ga-
lerii Kolonie będą kiedyś artyści, których nie znam, „z zewnątrz”). Gale-
ria nie zaczyna i nie kończy się w lokalu. Wręcz przeciwnie: jest tylko przy-
stankiem, wszystko rozgrywa się przed przyjściem do galerii, po wyjściu 
z galerii i dopiero w konsekwencji tego, co się tam zdarzy – w galerii. 

Można więc mówić o pokoleniowości Galerii Kolonie? 

Pewnie tak, chociaż to inna pokoleniowość niż np. Rastra. Raster szukał 
artystów i ich znalazł. My znamy się od kilku dobrych lat. Ktoś z nas (nie 
pamiętam kto) powiedział niedawno, że dopiero teraz czuje, że wszystko 
wskoczyło na swoje miejsce – i ja też mam takie poczucie. 

Kiedy zapadła decyzja?

Nie pamiętam dokładnie, mniej więcej pół roku temu. Najpierw rozwiąza-
ła się galeria A, potem jakoś w lutym w marcu wyszedł pomysł – nawet nie 
wiem już od kogo, może ode mnie, a może od któregoś z artystów – żebym 
założył galerię. I to wszystko świetnie się zgrało w tym sensie, że ja już by-
łem zmęczony tym co robiłem do tej pory.

Przy okazji stałeś się kuratorem.

To za duże słowo. Znowu będę upierał się przy „małych” słowach, celach 
i postulatach.

No, ale wystawy robisz.

Zaczynam robić. Ale moim zdaniem „kurator” to ciągle za wielkie słowo. 
Sam wymagam od kuratorów czegoś więcej.

Czego?

Błyskotliwego rozpoznania sytuacji artystycznej (przeszłej czy obecnej), 
gruntownego riserczu, badań, opracowania tematu, niebagatelnego zesta-
wienia artystów. Więc jeśli kurator, to przez małe „k” albo po prostu gale-
rzysta. Oczywiście mała galeria może stworzyć ciekawy projekt kuratorski 
i mam nadzieję, że nam to się uda, ale jednak dobre kuratorstwo kojarzy 
mi się raczej z wystawą Aliny Szapocznikow w MSN czy, ostatnio, choćby 

ze świetną (i niemal zupełnie pominiętą w mediach) Mógłbym żyć w Afry-
ce. Ale znowu – to jest tylko tyle i aż tyle. Kiedy patrzysz na program za-
chodnich galerii prywatnych, to tam nie ma projektów rozbuchanych me-
rytorycznie, są precyzyjnie zrealizowane wystawy znakomitych artystów, 
których suma składa się na to „coś”, co sprawia, że galeria ma charakter, 
„charyzmę”.  

Jaki będzie program?

W momencie, gdy rozmawiamy, galeria istnieje tylko parę tygodni. Na ra-
zie planujemy prezentacje poszczególnych artystów, jedną wystawę przy 
współpracy z inną galerią, jeden projekt „kuratorski”… Ale na razie nie 
chcę zdradzać szczegółów, we wszystkich tych przypadkach trwają dopie-
ro rozmowy. Do tego będzie „firmowa” księgarnia 40 000 Malarzy, spotka-
nia z autorami, krytykami itp. 
 
Galeria to konkretny zysk, ciepła posadka?

Jeżeli chcesz, żebym mówił komunały, to czemu nie: no więc owszem, ga-
lerzysta zarabia lepiej niż krytyk.

W Warszawie jest miejsce na kolejne galerie?

Jest, bo z każdym pokoleniem przybywa artystów. Z drugiej strony tych 
ostatnich nie ma aż tak wiele, żeby stworzyć nagle kilkadziesiąt galerii.

Kolonie – bo dyskurs kolonialny?

Też. A dokładnie: kolonialny i postkolonialny. Kolonialny, bo pozwalam 
sobie używać metafory każącej widzieć w koloniach coś tajemniczego, nie-
zwykłego, nieznanego… Przy całej świadomości dekonstrukcji tego języ-
ka. I postkolonialny, bo Polska przez długi czas była kolonią innych mo-

Gdybym nie założył  →
galerii, część z artystów 
i tak miałaby wystawy gdzie 
indziej. A gdybym nie założył 
wydawnictwa, to te książki, 
te projekty, po prostu by nie 
istniały. I to jest podstawowa 
różnica
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carstw, co miało oczywisty wpływ także na sztukę – moim zdaniem to 
bardzo ciekawa perspektywa badawcza. Ale kolonie to także kolonie ar-
tystów, co odnosi się do naszej wspólnoty, o której już mówiliśmy. Artyści 
Galerii Kolonie są raczej wielo- niż jednoznaczni, nie budują wyrazistych 
manifestacji artystycznych. W końcu nasza galeria to też kolonia, niezna-
ny teren na mapie polskiej sztuki. 

A czy w Polsce sztuka nie jest kolonią?

Oczywiście sztuka nie ma takiej pozycji jak na Zachodzie, jest więc pew-
ną „wysepką”. Ale to się zmienia, i to szybko. I to też ma związek z tym, 
o czym już mówiliśmy odnośnie do modelu funkcjonowania galerii: Fun-
dacja Galerii Foksal czy Raster w pewnym sensie niosły kaganek oświaty, 
ale teraz na wystawy sztuki współczesnej (czy festiwale, jak ostatnio „War-
szawa w budowie 2”) przychodzi kilkadziesiąt tysięcy osób, media wiedzą 
„jak to się je”, młodzi ludzie mają olbrzymią wiedzę o sztuce, nie trzeba jej 
już tak popularyzować. I w takiej rzeczywistości błędem byłoby powiela-
nie starego schematu, wracanie do tego, co było dziesięć lat temu.

Co w zamian?

Też „kaganek”, ale inaczej rozumiany, bardziej jako praca „u dołu”, na naj-
niższej warstwie – produkcji i prezentacji wystaw. Wiesz, według mnie 
pokazuję najlepszych artystów swojego pokolenia – i to też jest „misja”, 
przedstawić ich publiczności i krytyce. Ale jeśli nadal brzmi to egoistycz-
nie, to wyobraź sobie, że mówię to w Berlinie – mówię, że zakładam ga-
lerię, chcę zbudować ciekawy program i pokazywać prace dobrych arty-
stów. Banały, prawda? Jeśli już szukać „misji” rozumianej tak, jak dziesięć 
lat temu, to w moim przypadku dotyczy ona raczej Wydawnictwa 40 000 
Malarzy.

Jaka to misja?

Jak każda – polega na tym karkołomnym przecieraniu szlaków bez na-
dziei na zwycięstwo [śmiech]. W Polsce nie ma wydawnictw o sztuce ak-
tualnej, ale ja zakładałem, że są czytelnicy. I chyba się nie pomyliłem, tyle 
że wciąż jest to zajęcie jest niezwykle pracochłonne, czasochłonne i nie-
dochodowe.

Bo ludzie nie chcą kupować?

Bo czytelnictwo jest w opłakanym stanie, bo książki o sztuce stoją na sza-
rym końcu i tak wątłego rynku książkowego. Wiesz, gdybym nie założył 
galerii, część z artystów i tak miałaby wystawy gdzie indziej. A gdybym nie 
założył wydawnictwa, to te książki, te projekty, po prostu by nie istniały. 
I to jest podstawowa różnica. Jednak warto robić wydawnictwo choćby dla 
tych książek, które już wydałem – mam nadzieję, że do końca roku będzie 
ich już 10. Tylko 10? Aż 10!

Czym będzie galeria dla wydawnictwa?

Księgarnią, redakcją, miejscem spotkań z autorami. Galerie Kolonię i Wy-
dawnictwo 40 000 Malarzy łączy nie tylko Stowarzyszenie i osoby do niego 
należące, ale przede wszystkim określone podejście do sztuki.

Kuba Banasiak (ur. 1980) – krytyk, od 2009 roku redaktor naczelny Wydawnic-

twa 40 000 Malarzy, prezes zarządu Stowarzyszenia 40 000 Malarzy. Publiko-

wał m.in. w „FUTU”, „Flash Art”, „Exklusiv”,„Art&Business”, „Odrze”. W latach 

2007–2010 redaktor magazynu „Obieg”, w latach2006–2008 prowadził blog, 

a następnie portal o sztuce Krytykant.pl. Autor książek Rewolucjoniści są zmę-

czeni i Zmęczenie rzeczywistością. Założyciel Galerii Kolonie w Warszawie.

www.galeriakolonie.pl

Krytyka „zmienia świat”  →
wtedy, gdy funkcjonuje 
w czasach „granicznych”, 
w momencie zmiany parametrów 
sztuki swojego czasu. Moim 
zdaniem ja trafiłem na taki 
właśnie czas – wielokrotnie 
pisałem o tym, jak i dlaczego 
zmieniła się w Polsce 
w ostatnich kilku latach 
nie tylko sztuka, ale także 
jej instytucje i społeczne 
umocowanie
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Moje malowanie jest dzikie, wręcz bezmyślne. A jednocześnie 
interesuje mnie historia wystaw, pierwsze muzea, pierwsze 

wystawy kuratorskie, czyli początek sztuki, jaką znamy  
– mówi w rozmowie z Alkiem Hudzikiem Tymek Borowski, jeden 
z najciekawszych artystów młodego pokolenia, współpracujący 

z założoną przez Kubę Banasiaka Galerią Kolonie.
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Co się zmieniło w świecie sztuki polskiej w ciągu tych kilku lat od ukończe-

nia przez ciebie akademii?

Wiesz co... Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, jak wygląda aku-
rat malarstwo. Patrzę na sztukę ogólnie, jako na całość. To, żeby malować, 
jest troszkę przekorną decyzją – żeby trzymać się tego konserwatywnego 
medium. Ograniczone pole jest świetne, ma reguły, jak piłka nożna. Gdy-
by w piłce nie było zasad, to na boisku działyby się różne rzeczy, ale i tak 
na końcu wygrywałby Pudzian, wnosząc piłkę do bramki – razem z bram-
karzem. Byłoby to raczej średnio emocjonujące. A ograniczenia prowo-
kują kreatywność – musisz działać w ramach pewnej konwencji i w tych 
ramach wykazywać się nowatorstwem i kunsztem, zaskakiwać. To dzięki 
zasadom piłka nożna i malarstwo są atrakcyjne.
A co zmieniło się w polskiej sztuce? W czasie kiedy ja studiowałem, w na-
szą świadomość weszła z impetem normalna, zachodnia sztuka głównego 
nurtu. Ludzie przestawali rysować węglem i zaczynali kręcić wideo. Czy-
li z XIX od razu w XXI wiek. W tym czasie Polska przestała być zapadłą 
prowincją artworldu. Nie powiem, że „dogoniliśmy Zachód”, bo to by su-
gerowało, że on był jakoś z przodu, ale na pewno się do niego zbliżyliśmy. 
Ludzie z roczników ’88, ’90 robią już rzeczy takie jak na zachodzie – na-
turalnie lepiej lub gorzej, ale dobrze wpisujące się w „światowy styl sztuki 
współczesnej”. Teraz już wiadomo jak być artystą. A jak my zdawaliśmy na 
akademię, to nie było to tak do końca jasne.

Jak zacząć być artystą?

Tak, pierwszy rok na akademii był makabryczny, węgiel, karton 100 x 70 
cm i goła pani, „poezja linii”, „ekspresja gestu” i „wyrażanie siebie”, a ty 
kompletnie tego nie trawisz. I z jednej strony trafiasz w takie anachronicz-
ne, nieakceptowalne otoczenie, a z drugiej nie masz za bardzo innych wzo-
rów. Nie wiem, czy ta sytuacja wyszła nam na zdrowie, ale na pewno zmu-
siła wiele osób do wypracowania własnego spojrzenia na sztukę.

Kiedy patrzę na twoje wcześniejsze obrazy, nie jestem wstanie uciec od sko-

jarzeń z Witkacym.

A słyszałeś, że firma portretowa Witkacego była w tej kamienicy w której 
teraz jest Galeria Kolonie?

Tak?

Pod numerem 42, galeria to lokal 52. Totalny przypadek, pan w bramie 
nam powiedział. A poważnie, to jest naturalny proces. Wrażliwość każde-
go człowieka jest kształtowana przez masę czynników. Ważne jest to w ja-
kim miejscu dorastałeś, co widziałeś codziennie przez okno. Moi rodzice 
malują – to jak maluje tata i mama ma konkretne odbicie w stylistyce mo-
ich obrazów, tropię te ślady. Z różnych doświadczeń tworzy się indywidu-
alny, nie do końca uświadomiony zestaw bodźców, które na ciebie działają. 
No i siłą rzeczy, jeżeli maluję obrazy, które mają mi się podobać, to ich es-
tetyka będzie wynikała z tego, czym nasiąkłem - czyli właśnie Witkacym, 
Baconem, złą sztuką oglądaną w dzieciństwie w prowincjonalnych gale-
riach, grafiką książkową z lat 60. i 70., itd. 

Mówiłeś, że problemem wielu młodych artystów jest zastanawianie się nad 

samą formą siebie jako artysty, a czy ty, gdy byłeś na akademii zadawałeś 

sobie pytanie, jak zostać artystą?

Nie, po prostu robiłem swoje. To znaczy, miałem taki okres, że chciałem 
robić coś co by było takie... mądre. Powiedzmy na drugim roku, tworzy-
łem wydumane teorie, wymyślałem różne projekty. Chciałem skonstru-
ować, zaprogramować swoją sztukę. Wykreować jakąś strategię artystycz-
ną, coś, co by zagwarantowało, że moje rzeczy wpiszą się w dyskurs sztuki. 
Strasznie się z tym męczyłem, w ogóle nie miałem ochoty tego robić, no 
ale myślałem, że tak trzeba. Później w wakacje zacząłem malować, tak po 
prostu malować obrazy.

Od wystaw w nieistniejącej już galerii A minęło trochę czasu, co w tym cza-

sie robiłeś?

Od czasu solówki w A, zrobiliśmy wspólny dyplom z Pawłem Śliwińskim, 
a potem między innymi braliśmy udział w fantastycznej zbiorowej wysta-
wie w Zielonej Górze – Nie śpimy! Pracowaliśmy też nad pewnym sporym 
przedsięwzięciem, które mamy nadzieje skończyć w ciągu paru miesięcy. 
A w tej chwili przygotowuję wystawę, która będę robił w grudniu w Gale-
rii Kolonie.

Twoje malarstwo jest odblokowane, dzikie, jak pisał Kuba Banasiak. Dalej 

czujesz ten brak blokad?

U mnie teoria i praktyka są w pewien sposób rozdzielone. Samo malowa-
nie obrazów jest mocno intuicyjne. Naturalnie, jak już coś namaluję, to 
staram się wyłuskać z tego to, co najbardziej interesujące, żeby pociągnąć 
to w kolejnych pracach. Ale nie ograniczają mnie żadne ogólne założenia, 
mogę pójść w dowolną stronę pod wpływem impulsu. W tym sensie moje 
malowanie jest rzeczywiście dzikie, wręcz bezmyślne. A jednocześnie fa-
scynuje mnie teoria. Staram się patrzeć na sztukę w szerokim kontekście, 
zrozumieć ją jako na specyficzny aspekt kultury, jako jedną z wielu ludz-
kich aktywności. Dlatego interesuje mnie np. historia wystaw, pierwsze 
muzea, pierwsze wystawy kuratorskie – czyli początek sztuki, jaką znamy.

Sam nie narzucasz swojej sztuce żadnych interpretacji, nie boisz się, że ktoś 

może narzucić to za ciebie? Ktoś powie coś, co popłynie, bo w przypadku ta-

kich obrazów łatwo o interpretatorski bełkot.

Chociażby zmęczeni rzeczywistością to była taka wizja mojej sztuki. I mimo 
że był to w dużym stopniu trafiony opis, to ja nazwałbym to inaczej – ra-
czej zmęczeniem pewnego rodzaju sztuką.
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No, ale rzeczywistość to taka figura określająca sztukę krytyczną.

Tak, krytyczną i „realistyczną”. Mi się wydaje, że można na to spojrzeć z innej 
strony – powiedziałbym o zmęczeniu sztuką metaforyczną, operującą symbo-
lami. To dość ciekawa kategoria, bo jak popatrzysz w ten sposób, to widzisz 
że ta zmiana zaszła nie tylko w malarstwie. Metaforyczność była bardzo dłu-
go rdzeniem sztuki, dalej nie ma mówienia wprost, a przede wszystkim nie 
ma dzieł, które „istnieją wprost”. Chciałbym, żeby moje prace były odbierane 
w taki prosty sposób – nie jako komunikaty, ale realnie istniejące przedmioty.
No ale wracając do twojego pytania, co z teoriami pisanymi za moimi ple-
cami? Ktoś napisał, że cały ten nowy surrealizm to afirmacja neoliberali-
zmu, to chyba dobry przykład takiej absurdalnej nadbudówki. Chyba po 
prostu nie ma sensu się tym przejmować, bo to nic strasznego. Dużo ludzi 
widzi wszystko np. przez pryzmat polityki, byliby w stanie interpretować 
w ten sposób nawet zachód słońca albo talerz makaronu.

Powiedz, jaki potencjał widzisz w Galerii Kolonie? Może się wyróżniać na tle 

warszawskich galerii?

Myślę, że wyróżnia się dosyć unikalnym składem osobowym – prawie 
wszyscy znamy się od dawna, spotykamy się, rozmawiamy itd. I,  co rów-
nie ważne, wszyscy jesteśmy z roczników ’80-’84, więc to jest poniekąd 
przedsięwzięcie „pokoleniowe”. Naturalnie skład będzie jakoś tam ewolu-
ował, ale punkt wyjścia jest bardzo ciekawy.

A co to dla ciebie być w galerii?

Bycie w galerii takiej jak ta, to bycie częścią zespołu. Poza tym jedną z pod-
stawowych funkcji galerii jest podział pracy – każdy zajmuje się tym, na 
czym się najlepiej zna. Artysta robi sztukę, galerzysta zapewnia instytu-
cjonalną oprawę. A jak pisał Marks – specjalizacja zwiększa efektywność. 
Naturalnie, to jest też współpraca na płaszczyźnie merytorycznej, ale ten 
praktyczny aspekt jest bardzo ważny.

Co może zdziałać galeria jako instytucja?

Tak jak każda instytucja sztuki, organizuje wystawy, publikuje teksty, 
przedstawia i opisuje sztukę. Jest w tym potencjał, dokładnie taki sam jak 
w przypadku instytucji publicznych, a może nawet pod pewnymi względa-
mi większy. Można w niej nazwać nowe zjawiska i aktywnie je tworzyć. 

Kuba Banasiak towarzyszył ci jako krytyk, co uważasz na temat Kuby gale-

rzysty?

Moim zdaniem Kuba stopniowo coraz bardziej przechylał od teorii się 
w stronę praktyki – choćby zakładając wydawnictwo. Wydaje mi się, że 
niezależnie od tego, czy pisze teksty, wydaje książki, czy – tak jak teraz 
–prowadzi galerię, to robi właściwie to samo, walczy o lepszą sztukę. I cho-
ciaż galeria istnieje od niedawna, myślę, że bardzo dobrze mu to idzie.

Tymek Borowski (ur. 1984 w Warszawie) – studiował malarstwo na warszaw-

skiej ASP w pracowni profesora Leona Tarasewicza.

Tymek Borowski, bez tytułu, 2010
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Jako artystka nie ograniczam się myślą, że nie powinnam 
poddawać się urokowi sklepowych witryn. Celowo daję się 

zauroczyć, patrzę na te witryny i mówię: tak, witryny, podobacie 
mi się – o skomplikowanym stosunku do dóbr konsumpcyjnych 
z ukraińską artystką Alewtiną Kakhidze rozmawia Anna Łazar.
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„Jeżeli odsuniesz się od sklepowej witryny wystarczająco daleko, lśnią-

ce towary wyglądać będą jak gwiazdy. A gwiazdy, wiesz o tym, należą do 

wszystkich – również do Ciebie – 300 metrów tkaniny z takim napisem oraz 

rysunkami przedstawiającymi wystawy sklepowe najdroższych i najlepiej 

rozpoznawalnych światowych marek została wyprodukowana w jednej 

z łódzkich fabryk według projektu wykonanego przez Kakhidze.

Projektując tkaninę, namalowałaś rzeczy, które można kupić, a w swoim 

tekście dałaś do zrozumienia, że za nimi kryje się jakaś pułapka, a zarazem 

pewna niedostępność. Z jednej strony jesteś zafascynowana witrynami 

i markami, z drugiej pokazujesz swój dystans do oferowanego przedmiotu. 

Czy możesz się do tego odnieść?

To atrakcyjna tkanina. Patrząc, na nią można by pomyśleć, że jest na sprze-
daż, ale w tekście na niej nadrukowanym przedstawiam własny pogląd na 
kulturę konsumpcyjną. Rzeczy komercyjne nie zawierają subiektywnego 
poglądu na konsumpcję. Jeśli patrzysz na torebkę Louisa Vuittona jak na 
rzecz, której nie możesz kupić, bo nie masz pieniędzy, to twoje spojrze-
nie nie będzie wolne. Nie możesz nawet myśleć o tym, czy ona ci się po-
doba, ani o tym, czy jest ci potrzebna. Nie możesz cieszyć się tym, jaka ta 
torba jest ładna. A jeśli patrzysz swobodnie, jak na gwiazdy, już nie myśląc 
o tym, kim jesteś, ile zarabiasz, uwalniasz się. Jestem przekonana, że gdyby 
wszyscy tak właśnie patrzyli, nie mieliby problemu z drogimi rzeczami.
Z jednej strony jestem taka jak wszyscy z Europy wschodniej, którzy ni-
gdy nie spodziewali się, że witryny sklepowe mogą być tak atrakcyjne. Kie-
dy się pojawiły to było oczywiste, że nie byłaś na to przygotowana. Może 
nikt nie jest na to przygotowany, a przecież te wystawy są faktycznie ta-
kie atrakcyjne.
Jako artystka nie ograniczam się myślą, że nie powinnam poddawać się 
urokowi sklepowych witryn. Celowo daję się zauroczyć, patrzę na te wi-
tryny i niby mówię im w swoim projekcie – tak. Tak witryny, podoba-
cie mi się. Ale jest też inna Alewtina, która patrzy i mówi: no niesamo-
wite, jak to wszystko jest świetnie obliczone. Dlatego właśnie nie mogę 
od nich odejść i dlatego one mi się tak podobają. Namalowałam te witry-
ny jak martwe natury. Ciekawe jest to, że te martwe natury są takie same 
w Szwajcarii, w Wiedniu i w Berlinie. Jeśli Zara przygotowała stelaże do 
prezentacji ubrań, to one są powtarzane w tych miejscach.
Patrzysz na rzecz i ona może ci się spodobać. Potem patrzysz na nią i my-
ślisz, że ci się spodobała przez to, że jest tyle modnych i sympatycznych 
rzeczy dookoła niej i nawet nie możesz już oddzielić tego, czy spodoba-
ła ci się, bo po prostu ci się spodobała, czy może dlatego, że tyle jest rze-
czy wokoło, a być może, kiedy przyniesiesz ją do domu, nie będzie ci się 
już tak podobać. 

Kiedy przygotowałaś tkaninę na Noc Muzeów w CSW, ważne było to, że 

chciałaś, aby została wyprodukowana w Polsce. Zamówiłaś ją w łódzkiej 

fabryce. 

Zrobiłam to świadomie. Chcę też podkreślić, że napis na tkaninie jest w ję-
zyku polskim. To też jest ważne. Jeśli jesteś światową marką, nie będziesz 

myśleć takimi kategoriami. Zrobisz napis po angielsku. Celem jest ogar-
nięcie większej liczby osób, które będą rozumiały, o co chodzi i które mogą 
wydać pieniądze. 

Jesteś pierwszą laureatką Nagrody im. Malewicza, którą otrzymałaś w roku 

2008. Na nagrodę złożyły się pieniądze instytucji polskich i ukraińskich, po-

byt w Warszawie też był jednym z elementów nagrody. W swoim działaniu 

rozegrałaś fakt otrzymania pieniędzy z Polski. Rozdajesz tkaninę bezpłat-

nie, nagroda stała się pretekstem do rewanżu, abstrakcyjny polski podatnik 

został zawężony do polskich odbiorców sztuki współczesnej, którzy ustawi-

li się w kolejce.

Tak właśnie było, to był ten właśnie format. Okej, dostaję pieniądze w na-
grodę, ale powinnam je jakoś dalej przerobić. Postanowiłam, że zostaną 
wykorzystane i ostatecznie rozdane. Wymyśliłam taką symboliczną wy-
mianę. 

Twoja tkanina w witrynie staje się obrazem do oglądania dla każdego, kto 

obok przechodzi, ale możebyć także powodem do namysłu.

No tak, niektórzy mieli szczęście to odczuć. Wierzę, że tekst i to, jak łączy 
się z rysunkami na moim „Płótnie”, działa niezależnie od sytuacji. Nieważ-
ne, że to tkanina wyprodukowana przez artystkę, która ją za darmo roz-
dawała. To znaczy wszystko jest dla mnie ważne jako autorki projektu, ale 
myślę, że tkanina sama może na siebie pracować. Jestem o tym przeko-
nana. A gdyby tak nie było, to nie byłby dobry projekt, tylko marnotraw-
stwo.

Alevtina Kakhidze (ur. 1973) – ukraińska artystka. W 2010 r. przybywała na 

pobycie twórczym w ramach programu a-i-r laboratory w Centrum Sztuki 

Współczesnej w Warszawie. Wystawiała m.in. w IASPIS w Sztokholmie, w CSW 

w Kijowie, w Muzeum Narodowym w Moskwie i w Nicolaj Art Center w Ko-

penhadze. Prowadzi autonomiczną rezydencję artystyczną w swoim domu 

w Muzychi. Artystka jest żoną inżyniera i dewelopera Wołodymira Babyuka, 

od trzynastu lat prowadzi codzienne negocjacje z mężem. Jej częste podróże 

zagraniczne i pobyty na rezydencjach artystycznych stawały się dla Wowy 

nieznośne, wspólnie postanowili więc stworzyć centrum pobytów twórczych 

w ogrodzie ich dużego domu pod Kijowem.

www.alevtinakakhidze.com

Tkaninę będzie można otrzymać za darmo, po wypełnieniu przygotowanej 

przez artystkę ankiety, podczas prezentacji, która odbędzie się 20.11.2010 

w lokalu wielofukcyjnym Bęc Zmiany | Warszawa, Mokotowska 65.
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Fascynuje mnie czas, sploty sytuacji, wspomnienia. 
Niesamowite jest to, że jedną rzecz możemy zapamiętać 

na szereg różnych sposobów, nawet kiedy przeżywamy ją 
wspólnie – mówi Matylda Halkowicz, która wystawą Bóle 

fantomowe wygrała konkurs Salted Candy. 
Z artystką rozmawia Anna Czaban.
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Czy można powiedzieć, że twoja sztuka jest kobieca?

Myślę, że trochę tak. Nie boję się takich określeń. Jeśli brać pod uwagę me-
dium, to jak najbardziej. Jestem kobietą i nie odetnę się od tego na siłę. 
Tworzę, używając kobiecego dorobku, kobiety wynalazły tkanie i przez 
lata było to zajęcie typowo kobiece, w ten sposób mogły wyrażać siebie. 
Choć rzeczy, których dotykam w swoich wyszywankach, nie dotyczą tyl-
ko kobiet. Bardzo mi się podobała rewolucja, jaka miała miejsce w Stanach 
Zjednoczonych w latach 70. Zarówno artystki, jak i artyści zaczęli używać 
tekstyliów, tkanin, wełny, nici, ku przerażeniu krytyków, bo nagle do sztu-
ki wkroczyła babska chata. Pluszaki i poduchy. Myślę, że powoli przesta-
je to być zajęcie tylko dla kobiet, coraz więcej mężczyzn szyje i wyszywa. 
Podoba mi się plastyczność nitki, ona zaspokaja moje potrzeby estetyczne. 
Jest to medium, które czuję, które pomaga wyrazić mi to, co chcę.

A co chcesz? O czym jest twoja wystawa Bóle fantomowe, nagrodzona 

w konkursie Salted Candy?

O pamięci. Fascynuje mnie czas, trwanie w czasie, sploty sytuacji, wspo-
mnienia. Niesamowite jest to, że jedną rzecz możemy zapamiętać na sze-
reg różnych sposobów, nawet kiedy ją przeżywamy wspólnie. Ale też ist-
nieje gdzieś wspólna przestrzeń naszych wspomnień. Są pewne rzeczy 
istotne, które zapamiętujemy podobnie, które odczuwamy podobnie i któ-
re są tożsame dla nas wszystkich. W mojej pracy szukam tych przestrzeni. 
Bóle fantomowe mówią o tym, czego już nie ma, co mimo wszystko pozo-
staje, nieznośnie nie chce zniknąć. I ta nieznośność mnie tutaj pociąga.

Czyli ta pamięć jest traumatyczna?

W pewnym sensie tak, ale niekoniecznie. Nie czuję się dotknięta traumą.

Bóle fantomowe – to nazwa, która sugeruje bolesne wspomnienia...

Nazwa jest bardziej poetycka, funkcjonuje raczej jako przenośnia. Chodzi 
mi o jątrzenie, które jest chyba każdemu z nas bliskie. Pewne sprawy, rze-
czy, niekoniecznie złe, w nas po prostu zostają i mają znaczenie dla tego co 
robimy dalej – w przyszłości. I to jest fragment, który składa się na konsty-
tucję człowieka – na to, jak jest zbudowany. Zależy mi na tym, by obierając 
te powłoczki, docierać do rdzenia, który buduje człowieka. Nie chcę się za-
pędzić w jakieś farmazony... Tworząc autoportrety, dotykam pewnych sta-
nów, nie zawsze są to świadome „dotknięcia”. Są to często rzeczy, sprawy, 
które same mi się nasuwają.

Mówiąc o wspólnej przestrzeni wspomnień, masz na myśli wspólną świado-

mość wrażeń wizualnych czy wspólnotę przeczuć?

Myślę o przeczuciach. To przestrzeń bardzo zmysłowa. Portrety, autopor-
trety – zagubiona jest w nich moja twarz. Są w dziwnych ustawieniach, albo 
ekstatycznych, albo bolesnych. Pewne stany się tam przeplatają, mogą być 
bardzo różnie odbierane, również przeze mnie. Kiedy rozmawiam o mo-
ich autoportretach z innymi ludźmi, pytają mnie, dlaczego jest na nich za-
darta głowa. Nie wiem dlaczego. Każdy inaczej odczytuje te autoportrety, 
dopisuje do nich swoją historię. Poza tym są tam różne rzeczy, jest pląta-
nina włosów, która jest dla mnie bardzo ważnym symbolem pamięci. Jest 

Chodzi mi o jątrzenie,  →
które jest chyba każdemu 
z nas bliskie. Pewne sprawy, 
rzeczy, niekoniecznie złe, 
w nas po prostu zostają i mają 
znaczenie dla tego, co robimy 
dalej – w przyszłości. I to 
jest fragment, który składa 
się na konstytucję człowieka 
– na to, jak jest zbudowany. 
Zależy mi na tym, by obierając 
te powłoczki, docierać 
do rdzenia, który buduje 
człowieka

Matylda Halkowicz, z cyklu Bóle fantomowe, 2010
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to coś, co jest zarazem żywe i martwe. Bardzo często ludzie zachowują ko-
smyki jako talizmany. Włosy mają dla mnie potężny ładunek emocjonalny 
i historyczny. Są depozytem pamięci. Ciągnie mnie do włosów, stąd też się 
wzięła nitka, jest zbliżona do włosa, też się ciągnie, ma podobną symboli-
kę, jest włóknem, które można przeciąć, zaplątać, pociągnąć.

Włosy , ale też poroża to rzeczy o ogromnym ładunku symbolicznym, m. in. 

jako symbol płodności, wzrostu, też męskiej namiętności.

Moje prace bazują na przeczuciach, nie wynikają tylko z analizy intelek-
tualnej, są bardziej intuicyjne, wyczute, wiele rzeczy ma znaczenie pod-
czas ich tworzenia. Kiedy pracowałam nad wystawą, myśli kłębiły mi się 
w głowie i nie zostało już nic z poprzedniego pomysłu, narysowałam po-
roże, które stworzyło bardzo ładną kompozycję z delikatnym rysunkiem 
nitką. Nawiązała się pewna relacja, która oddawała to, co chciałam prze-
kazać. Nie do końca odpowiadam za symbolikę, pozostawiam przestrzeń 
odbiorcy. Zdaję sobie sprawę z tego, jak działa poroże, jaka jest jego sym-
bolika, że jest mocne, ale to też jest pewna pozostałość, to też jest naskór-
kowość, nabłonkowość.

Forma na wpół żywa. Zrogowaciała tkanka, forma graniczna. 

Tak, dokładnie, To właśnie mnie intryguje.

Splata się to w całość. Włosy, bóle fantomowe, rogi, graniczne stany między 

świadomością a nieświadomością. Coś czego nie możesz poznać i nazwać, 

coś co nazywasz jątrzeniem. Do tego całość tworzy dobrze przemyślany 

układ. Czy jest on znaczący, czy budujesz w nim jakąś opowieść?

To raczej układ oparty na kompozycję i ona ma tu olbrzymie znaczenie. 
Poroża i autoportrety tworzą instalację, w formie zbliżonej do ołtarza, ale 
nie do końca, bo jest to bardziej ołtarz rodzinny, ściana pamięci, gdzie wi-
szą portrety, trofea, totemy. Ma układ hierarchiczny. Zależało mi, by się to 
przekładało na rzecz, którą znamy gdzieś z własnego życia, bądź już gdzieś 
ją widzieliśmy, co przywołuje wspomnienia.

A dziurki?

Początkowo, jeszcze kiedy studiowałam w Zielonej Górze wyszywałam ob-
razy, które malowałam, a potem jeszcze doszywałam do nich różne ele-
menty. Potem tak mi się spodobało szycie: to, że nitka jest tak nasycona, 
oraz sam proces przekłuwania, wyszywania, że napisałam pracę o kobie-
tach, które wyszywają i wtedy zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja się 
za to w ogóle zabrałam, bo nigdy wcześniej nie miałam zapędów ręczno-
robótkowych. Bardzo intuicyjnie doszłam do tego, że coś można doszyć 
i to działa. Potem zaczęłam już tylko wyszywać, wyszywałam na płótnie 
i naciągałam to na blejtramy. Zobaczyłam, że fajnie się szyje na papierze, 
ręcznie albo maszynowo. Druga strona robótki jest bardzo ciekawa – ta, 
nad którą się nie do końca panuje – odsłania coś zupełnie nowego. Kiedyś 
skończyła mi się nitka i maszyna poleciała dalej, robiąc dziurki, czyli też 
formę rysunku. Zaczęłam więc część rysunków tylko dziurkować. Czasa-
mi są one w pełni wyszywane, czasami są dziurkowane, czasami są to łą-
czone rzeczy, czasem coś dorysowuję, doklejam. To jest ten rodzaj pracy, 

która wprowadza w trans, nie trzeba specjalnie nad tym myśleć. Można się 
wbić w cykl powtarzalnych ruchów – stan, w którym się relaksuję i odpły-
wam myślami gdzie indziej. Zamknięcie w pętli czasowej, cudowny stan, 
z którego zdałam sobie sprawę później. Okazało się, że mnóstwo kobiet 
to przeżywa w różnych miejscach, w literaturze, kulturze, sztuce i życiu. 
Wszystkie kobiety zajmujące się robótkami ręcznymi mówią o pętli czaso-
wej, w jaką wpadają, kiedy np. robią na drutach.

Zamykasz się w cyklu powtórzeń, mechanicznych gestów, gdzie intuicja pod-

powiada ci kierunek ruchu. Nie boisz się, że cudowny stan przysłoni ci cel, 

refleksja rozpłynie się w bezczasie? I w końcu, że wprowadzające w trans 

wyszywanie, jako jednak praktyka w większości kobieca, to przypieczęto-

wanie tezy o intelektualnym charakterze sztuki tworzonej przez mężczyzn, 

odejmujący ten walor sztuce kobiet?

Traktuję igłę i nić jak medium dla swoich myśli. Sprawia mi dużą przyjem-
ność sposób wykonania moich prac. Wyszywanie ma to do siebie, że jest 
czynnością monotonną, co pozwala na „zapomnienie”, wymaga przy tym 
precyzji, co sprawia z kolei, że trzeba być skupionym. Mówiąc o „odpły-
waniu” mam na myśli szczególny rodzaj koncentracji w oderwaniu od rze-
czywistości (otoczenia, obowiązków, czasu) nie od sedna sprawy. Pracując 
nad pomysłem, nigdy nie zastanawiam się, czy ma on wystarczająco „inte-
lektualny charakter”, jak zostanie zakwalifikowana. Nie lubię kiedy mówi 
się o „sztuce kobiet” i „sztuce mężczyzn”, jakby były w opozycji, w sposób 
wartościujący. Jestem bardzo daleka od takiego myślenia i pewnie dlatego 
nie przeszkadza mi to określenie – „kobieca”.
Nie mam konkretnych inspiracji. Spotykam się z ludźmi, czytam książ-
ki, oglądam filmy i masę obrazków w internecie. Przyglądam się jak więk-
szość. Tak najbardziej to inspirują mnie ludzie i zwierzęta.

Matylda Halkowicz (ur. 1982 w Lublinie) – studiowała na Akademii Sztuk Pięk-

nych w Poznaniu grafikę projektową. Zajmuje się rysunkiem, instalacją, obiek-

tem. W pracach wykorzystuje nici, przedmioty gotowe, włosy, poroża. Miesz-

ka i pracuje w Poznaniu. Matylda Halkowicz jest tegoroczną zwyciężczynią 

konkursu Salted Candy organizowanego od 2009 r. przez poznańską Galerię 

Nowa, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczym Nowa Nowa, CKiS Gale-

ria Sztuki „Wieża Ciśnień” w Koninie i MBWA w Lesznie, współfinansowanym 

przez  Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wszystkie kobiety zajmujące  →
się robótkami ręcznymi mówią 
o pętli czasowej, w jaką 
wpadają, kiedy robią na 
drutach
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Gdzie Bywa notes.na.6.tyGodni

BIAŁYSTOK Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, www.galeria-arsenal.pl; Klub Metro, ul. Białówny 9A,  

www.klubmetro.pl BIELSKO BIAŁA Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl BYDGOSZCZ Akademia 

Przestrzeń Kulturalna ul. Gabary 2; Galeria BWA, ul. Gdańska 20, www.bwa.w.com; Klub Mózg, ul. Gdańska 10, www.mozg.pl; 

BYTOM Bytomskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 27, www.bck.bytom.pl; Galeria Kronika, Rynek 26, www.kronika.org.pl; 

CIESZYN Galeria Szara, ul. Srebrna 1, www.galeriaszara.pl; Instytut Sztuki, ul.Bielska 66; Śląski Zamek Sztuki 

i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa 3C, www.zamekcieszyn.pl; ELBLĄG Galeria El, Kuśnierska 6, www.galeria-el.pl GDYNIA 

Kawiarnia Cyganeria, ul. 3 Maja 27; Stowarzyszenie A KuKu Sztuka,  ul. Armii Krajowej 24; GDAńSK Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, www.laznia.pl; Galeria Gablotka, Stocznia Gdańska, ul. Doki 1, Budynek Dyrekcji, II 

pietro; Instytut Sztuki Wyspa, ul. Doki 1/145B, Stocznia Gdańska, www.wyspa.art.pl GRĘBODZIN Fundacja Świątynia Sztuki 

ul. Szkolna 31; GLIWICE Centrum Organizacji Kulturalnych ul. Studzienna 6; GORZÓW WIELKOPOSKI Klub MCK Magnat ul. 

Drzymały 26. www.emceka.pl; Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, www.mosart.pl;  GRUDZIĄDZ Centrum Kultury Teatr, 

ul. Marszałka Focha 19; JELENIA GÓRA Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1; KATOWICE Galeria Architektury SARP, ul. 

Dyrekcyjna 9, www.archibar.pl; Galeria BWA, al. Korfantego 6, www.bwa.katowice.pl; Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen. 

Jerzego Ziętka 1, www.rondosztuki.pl; Górnośląskie Centrum Kultury, Plac Sejmu Śląskiego 2, www.gck.org.pl; KATO.BAR ul. 

Gliwicka 3; KIELCE Galeria Winda, pl. Moniuszki 2b, www.kck.com.pl; KONIN Galeria Sztuki Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1A; 

KOSTRZYń NAD ODRĄ Kostrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 34, www.kostrzyn.pl/kck KOSZALIN HO::LO studio ul. 

Franciszkańska 24, www.ho-lo.pl; Klub Plastelina, ul. Mickiewicza 8/7A, www.klubplastelina.pl; Pracownia Projektowa MJM, 

ul.Artylerzystów 6c; Pracownia Architektoniczna, ul. Szymanowskiego 6/10; KONSTANCIN-JEZIORNA Galeria f150, ul. Ścienna 

150, Bielawa KRAKÓW Artpol, Zacisze 14, www.art-pol.org; Barwoteka ul. Gertrudy 19, www.barwoteka.pl; Drukarnia Kolory, 

ul. Starowiślna 51, Galeria Pauza, ul. Floriańska 18/5; Galeria ZPAF i S-ka, ul. Św. Tomasza 24, Galeria MOHO ul. Berka 

Joselewicza 21c; Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, www.zderzak.pl; Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53; Galeria 

Camelot & Księgarnia fotograficza f5, ul. Józefitów 16, www.f5-ksiegarnia.pl; Goldex Poldex ul. Józefińska 21/12 (I piętro 

w oficynie); Miejsce, Felicjanek 22, www.miejsce.sklep.pl; Kawiarnia Les Couleurs, ul. Estery 10; Korporacja Ha!art, w Bunkrze 

Sztuki na piętrze, Pl. Szczepański 3A, www.ha.art.pl; Małopolski Instytut Kultury, Karmelicka 27,www.mik.krakow.pl; Miejsce 

Bar, Estery 1; Miejsce Bar Podgórze, Węgierska 1; Miejsce Sklep, Zegadłowicza 2, www.miejsce.sklep.pl; Policealne Studium 

Plastyczne Anima Art ul. Zamoyskiego 29/8; Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, www.laznianowa.pl; Wydział Form 

Przemysłowych ASP, ul. Smoleńsk 9, www.asp.krakow.pl; LESZNO Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5; LUBLIN Galeria 

Biała, ul. Peowiaków 12, http://free.art.pl/biala; ŁÓDŹ Łódź Art Center/Międzynarodowe Centrum Sztuki w Łodzi, ul. 

Tymienieckiego 3, www.lodzartcenter.com Galeria FF, Łódzki Dom Kultury, ul. Romualda Traugutta 18, www.galeriaff.

infocentrum.com; Galeria Ikona, ul. Fabryczna 19; Galeria Manhattan, ul. Wigury 15, www.free.art.pl/galeria_manhattan/; 

Mała Litera, Nawrot 7 www.malalitera.pl; Mała Litera Art, Muzeum Sztuki w Łodzi – MS2 w Manufakturze Muzeum Sztuki, 

Więckowskiego 36, www.msl.org.pl; Owoce i warzywa, Traugutta 9; Pan tu nie stał ul. Jaracza 45 , www.pantuniestal.com; 

Wydział Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi, ul. Franciszkańska 76/78 Pub Teatralna, ul. Piłsudskiego 49, Fabryczna 9,ul. 

Fabryczna 9, www.fabryczna9.com NOWY WIŚNICZ Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, www.bochenskie.republika.pl/

nowy_wisnicz.html OLEŚNICA Klub Animatorów Kultury „Kaktus” (przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu), ul. Reja 10; 

OLSZTYN Biblioteka Multimedialna Planeta 11, ul. Piłsudskiego 38, www.planeta11.pl; BWA Galeria Sztuki Al. J. Piłsudskiego 

38, www.bwa.olsztyn.pl; haloGaleria MOK ul. Dąbrowszczaków 3; UWM FM ul. Kanafojskiego 1; OPOLE Galeria Sztuki 

Współczesnej, Pl. Teatralny 12; Kofeina Kosciuszki 31a Kiosk Kulturalny, ul.Piastowska 17 POZNAń ASP Wydział Komunikacji 

Multimedialnej Al. Marcin-kowskiego 29; Bookarest Księgarnia, Stary Browar – Dziedziniec, ul. Półwiejska 42, www.

bookarest.pl; Café Mięsna,ul. Garbary 62, www.myspace.com/cafemiesna; Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 3, www.

arsenal.art.pl; Galeria Pies, ul. Dąbrowskiego 25 a, www.galeriapies.pl; Galeria Przychodnia ul. Przybyszewskiego 39, www.

galeriaprzychodnia.pl; Galeria Stereo, ul. Słowackiego 36/1 Kisielice klub i galeria, ul. Taczaka 20, www.kisielice.com; Stary 

Browar, Kulczyk Foundation, ul. Półwiejska 42, www.kulczykfoundation.pl;Spot, ul. Dolna Wilda 87, www.spot.poznan.pl 

RADOM Czytelnia Kawy, ul. Skłodowskiej 4; Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” ul. Kopernika 1 

SANOK BWA Galeria Sanocka, Rynek 14, www.galeriasanocka.pl; SŁUPSK Galeria Interdyscyplinarna, Młodzieżowe Centrum 

Kultury, ul. 3-go Maja 22, www.emcek.pl; SOPOT lalala bar, ul. Rzemieślnicza 42, www.lalala.lu; SZCZECIN Miejsce Sztuki 

OFFicyna, ul. Lenartowicza 3/4, www.officyna.art.pl; Miejska Galeria Sztuki 13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2 Piwnica Kany, 

Pl. Piotra i Pawła 4/5, www.kana.art.pl TARNOWSKIE GÓRY Galeria Sztuki Inny Śląsk, ul.Karola Miarki 2 TARNÓW BWA Galeria 

Miejska Rynek 9 TORUń CSW Znaki Czasu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 13, www.csw.torun.pl Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, www.

dommuz.pl; Piwnica Pod Aniołem, Rynek Staromiejski 1, www.podaniolem.art.pl WARSZAWA Ania Kuczyńska, Mokotowska 

61, www.aniakuczynska.com; Bęc, Mokotowska 65/7, www.funbec.eu; Café 6/12, ul. Żurawia 6/12; Café Karma, pl. Zbawiciela 

3/5; Chłodna 25, ul. Chłodna 25, http://chlodna25.blog.pl; Czuły Barbarzyńca, ul. Dobra 31, www.czulybarbarzynca.pl; 

Eufemia, ul. Krakowskie Przedmieście 5; Filtry Cafe, ul. Niemcewicza 3, www.filtrycafe.blog.pl; Galeria A-Tak, ul. Krakowskie 

Przedmieście 16/18, www.atak.art.pl; Fundacja Atelier, ul. Foksal 11, www.atelier.org.pl; Galeria Czarna, ul. Marszałkowska 4 

lok.3, www.czarnagaleria.art.pl; Galeria Fibak ul. Krakowskie Przedmieście 5, www.galeriafibak.com.pl; Galeria Klimy 

Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31 [Koneser], www.bochenskagallery.pl; galeria 2.0, Krakowskie Przedmieście 5, Galeria 

Kolonie, ul. Bracka 23 m. 52; Galeria Leto, ul. Hoża 9c, www.leto.pl; Galeria M2, Oleandrów 6, www.m2.art.pl; Galeria Pokaz, ul. 

Krakowskie Przedmieście 20/22; Galeria Start, ul. 1 sierpnia 36a, www.dkwlochy.pl; Instytut Cafe, al. Ujazdowskie 6; 

Kluboksięgarnia Serenissima, CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2; Kafka, ul. Oboźna 3; Kępa Cafe Finlandzka 12a/12; 

Kolonia, róg Ładysława i Łęczyckiej, www.kolonia-ochota.pl; Kawangarda, Wilcza 32, www.kawangarda.pl; Kawiarnia 

Lokalna, ul. Różana (między Kwiatową a al. Niepodległości); Lokal_30, ul. Foksal 17b/30, www.lokal30.pl; Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej, ul. Pańska 3, www.artmuseum.waw.pl; Mysi Królik, ul. Okolnik 11a; Nowy Wspaniały Świat, Nowy Świat 63; 

Numery Litery, ul. Wilcza 26, www.numerylitery.pl; Ogrody, Mariensztat 21a; CSW Cafe Okna, Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 

2; ; Piksel, ul. Noakowskiego 12/43, www.piksel.art.pl; Pasta Café, ul. Kamionkowska 48a, www.pastacafe.pl; planB, al. 

Wyzwolenia 18, www.planbe.pl; Powiększenie, Nowy Świat 27, Powiśle, Kruczkowskiego 4; Pracownia/galeria [v]iuro, 11 

listopada 22 lok.21A, http://www.myspace.com/viuro; Przestrzeń ego&eco Nowy Świat 35; Raster, ul. Hoża 42/8, www.raster.

art.pl; Tarabuk, ul. Browarna 6,www.tarabuk.pl; Sklep Filmowy Celuloid w Kinie Muranów, ul. Gen. Andersa 1, www.muranow.

gutekfilm.pl; Szczotki Pędzle, ul. Tamka 45b, www.szczotkipedzle.pl; TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, www.trwarszawa.pl; 

Galeria xx1, al. Jana Pawła II 36 Yours Gallery, Krakowskie Przedmieście 33, www.gallery.yours.pl; Zachęta Narodowa Galeria 

Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, www.zacheta.art.pl WROCŁAW Art-Cafe Pod Kalamburem, al. Kuźnicza 29a, www.kalambur.

art.pl; Cafe Club Kamfora ul. Św. Antoniego 24c, www.kamfora.pl Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32; Galeria Entropia, 

ul. Rzeźnicza 4, www.entropia.art.pl;Galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, www.mieszkaniegepperta.pl; 

Jadłostacja, ul. Więzienna 31; Klubokawiarnia Mleczarnia, Włodkowica 5; Klub i księgarnia Falanster ul. św. Antoniego 23; 

Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, www.opt-art.net; Pracownia, ul. Więzienna 6; WRO Art Center, Widok 7, www.

wrocenter.pl, ZIELONA GÓRA Galeria BWA, al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl; Fabryczna Centrala Twórcza, ul. Fabryczna 

13b NIEMCY: BERLIN Collectiva, Brunnenstraße 152, www.collectivagallery.com; Instytut Polski w Berlinie, Burgstrasse 27; 

Żak Branicka, Linienstraße 148, www.zak-gallery.com,  SZWECJA: STOCKHOLM Instytut Polski / Polska institutet, Mosebacke 

torg 4, www.polskainstitutet.se;

Uwaga, jeśli Twojego miasta nie ma na liście, daj znaka, w jakim miejscu – dobrej kawiarni, galerii – nn6t powinien się 

pojawiać. Czekamy na podpowiedzi: nn6t@funbec.eu

okladka64.indd   2 10/30/10   6:03:47 PM



178     notes.64 CZYteLniA
63

64

64

październik | 
listopad
2010

no
te

s.
na

.6
.ty

go
dn

i.n
r.

64
 | 

w
yd

aw
ni

ct
w

o 
be

zp
ła

tn
e 

| I
SS

N
 / 

17
30

-9
40

9

B
a

n
a

sia
k

 / B
o

ro
w

sk
i / D

zia
d

k
ie

w
icz / E

rb
e

l / H
a

lk
o

w
icz / K

a
ch

id
ze

 / Lib
e

ra
 / S

ta
n

e
k

, B
u

ja
s

Joanna ErbEl Siła porażki
roman DziaDkiEwicz  Miłość wywrotowa 
michał libEra Muzyka nie jest niczym 
 szczególnym 
łukasz stanEk, 

Piotr buJas Egzotyczna historia 
 architektury PRL-u 
marian misiak Ciekawie się dzieje 
 w typografii niełacińskiej 
kuba banasiak Moc instytucji 
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 efektywność
alEwtina kachiDzE Witryny 
 jak martwe natury
matylDa halkowicz Ludzie i zwierzęta
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